
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فخر الدقھلیة التجریبیة للغات 2000/11/23 افراج ذكى عبد العزیز دمحم 1475711 كفـءكفـء12009/02/15 أخصائى صحافة وإعالم

اللغات التجریبیة بالمنصورة 1993/12/26 منى عبد هللا عبد هللا دمحم ابو الخیر 2648030 كفـءكفـء22013/09/25 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول أ

فخر الدقھلیة التجریبیة للغات 2011/03/30 سماح بدوى عبد الغنى الشافعى 2037007 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى نفسى

اللغات التجریبیھ الفرنسیھ 1993/09/01 تامر عبد الواحد السعید العثملى 1643926 كفـءكفـء42009/11/05 معلم أول أ

اللغات التجریبیة بالمنصورة 1997/12/02 فاطمة السید على سالمة 1420860 كفـءكفـء52009/02/15 معلم أول

ھشام المسرى الفنیة المتقدمة الصناعیة 2006/07/01 تامر صالح متولى دمحم 1472800 كفـءكفـء62011/03/30 معلم

المنصورة التجریبیة 2011/03/30 حسام جالل فھمى ابراھیم 2134216 كفـءكفـء72011/03/30 معلم

المنصورة التجریبیة للغات 2011/03/30 حسن شبكت عبد الفتاح دمحم حسن 2134221 كفـءكفـء82011/07/05 معلم

المنصورة التجریبیة للغات 2011/03/30 دینا دمحم دمحم  دمحم العشرى 2134223 كفـءكفـء92011/07/05 معلم

المنصورة التجریبیة للغات 2011/03/30 رحاب ابراھیم دمحم ابراھیم الموافى 2146749 كفـءكفـء102011/07/05 معلم

فخر الدقھلیة التجریبیة للغات 2009/07/05 رضا دمحم دمحم عبدهللا 2118516 كفـءكفـء112011/03/30 معلم

فخر الدقھلیة التجریبیة للغات 2006/09/21 سھا السید رمضان عباس 1473910 كفـءكفـء122011/03/30 معلم

المنصورة التجریبیة 2011/03/30 مجدى دمحم السید مندور 2144239 كفـءكفـء132011/03/30 معلم

اللغات التجریبیة الفرنسیھ لغات 2011/07/01 دمحم دمحم حسن  برى 2273529 كفـءكفـء142011/07/05 معلم

المنصورة التجریبیة للغات 2011/03/30 ھبھ دمحم دمحم دمحم العشرى 2146757 كفـءكفـء152011/07/05 معلم

فخر الدقھلیة التجریبیة للغات 2011/03/30 یاسر شبكت عبد الفتاح دمحم حسن 2146805 كفـءكفـء162011/07/05 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الملك الصالح االعدادیة بنین 1985/04/29 محسن محمود عبد اللطیف خلیل 1351919 كفـءكفـء12009/02/15 أمین مكتبة أول  أ

ابناء نعمان للتعلیم االساسى 2011/03/30 ایناس سعد دمحم حسن الشامى 2181208 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

الحریة النموزجیة 2011/03/30 رشا منیر السید البربرى 1467606 كفـءكفـء32011/03/30 أمین مكتبة

أبناء نعمان للتعلیم األساسي 2011/03/30 شرین كامل دمحم كامل 2188236 كفـءكفـء42011/07/05 أمین مكتبة

سیدى یونس االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شیماء حسن محمود العرابى 1473026 كفـءكفـء52011/03/30 أمین مكتبة

مجمع بدواى 2011/03/30 دمحم مجدى موسى رخا 2155393 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

محلة الدمنة االعدادیة بنات 2011/03/30 نھا ابراھیم محمود عطیة 2154418 كفـءكفـء72011/03/30 أمین مكتبة

بداوى  االعدادیة بنات 2011/03/30 ھبھ نبیل محمود ابراھیم النجار 1472535 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

الشھید عبد الرحمن دمحم متولى رمضان 2011/03/30 ھدى السید محمود عبد العال 2138487 كفـءكفـء92011/03/30 أمین مكتبة

الشھید عمرو حسن على احمد الطحان 2011/03/30 ھمت نعیم السید دمحم 1449135 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

سرسو البرامون 1995/09/01 ایمن دمحم عبد السالم السید 1450525 كفـءكفـء112009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

منیة محلة دمنة للتعلیم األساسى 1997/09/01 رضا شعبان انور القولنجیلى 1459897 كفـءكفـء122009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

منیة محلة دمنة للتعلیم األساسى 1997/09/01 عزة یوسف عثمان محمود 1456605 كفـءكفـء132009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

الحریة النموزجیة 2011/03/30 الشیماء فرج جمیل الزینى 2124601 كفـءكفـء142011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالواحد البنا التجاریة 1996/02/01 ھانم حسین عبد الكریم الباز 1439709 كفـءكفـء152009/02/15 أخصائى نفسى أول

حسین حمادالصناعیةبنات 2011/03/30 دالیا صفوت عبدهللا الخولى 1473064 كفـءكفـء162011/03/30 أخصائى نفسى

احمد عبد الملك االعدادیة بالبدالة 2011/03/30 مریم فوزي فھمي عطاهللا 1473450 كفـءكفـء172011/03/30 أخصائى نفسى
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األعلي

االبتدائیة المشتركة١الحسینى عبد الملك  2011/03/30 احسان ابو عوم عبد المالك  حسن 1473397 كفـءكفـء182011/03/30 أخصائى اجتماعى

الحریةاالبتدائیة المشتركة 2011/03/30 أسامة حامد سالم سالم 1425056 كفـءكفـء192011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر بدواى القدیم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 اشرف ابراھیم عبد السالم ابراھیم 1446946 كفـءكفـء202011/03/30 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة المشتركة٢الحسینى عبد الملك  2011/03/30 ایمان مصطفى شعبان احمد 1467086 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسین حماد االعدادیة بنات بشھا 2011/03/30 بسمھ محمود سالمھ حجازى 2168045 كفـءكفـء222011/04/06 أخصائى اجتماعى

الشھید شریف سعد على ابراھیم 2011/03/30 خالد الحسینى دمحم جاب هللا 1446372 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى اجتماعى

الدنابیق للتعلیم األساسي 2011/03/30 دالیا جالل أحمد حسن 1459601 كفـءكفـء242011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر میت فاتك االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رانیا سعدالدین دمحم على شلبى 1465185 كفـءكفـء252011/03/30 أخصائى اجتماعى

محلة الدمنة االعدادیة بنات 2011/03/30 رحاب محمود صالح عبد الفتاح 1474308 كفـءكفـء262011/03/30 أخصائى اجتماعى

البرامون االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رقیھ على محمود حسن 1687326 كفـءكفـء272011/03/30 أخصائى اجتماعى

محلة دمنة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سامح سعد دمحم الجعبیرى 2124690 كفـءكفـء282011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفرالبرامون المشتركة 2011/03/30 فوزیھ مجاھد المنشاوى عبد الواحد 2137317 كفـءكفـء292011/03/30 أخصائى اجتماعى

المرحوم السید السالمونى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 لبنى احمد المتولى العیسوى 1463970 كفـءكفـء302011/03/30 أخصائى اجتماعى

طرانیس البحراالبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم احمد زكى دمحم 1470725 كفـءكفـء312011/03/30 أخصائى اجتماعى

عزبة االصالح بالبرامون 2011/03/30 مصطفى احمد دمحم عبد الخالق 2137313 كفـءكفـء322011/03/30 أخصائى اجتماعى

الریدانیة االبتدائیة المشتلركة 2011/03/30 نورمین جرجس عریان جرجس 1458751 كفـءكفـء332011/03/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1987/06/30 دمحم عبد الخالق دمحم على داوود 1354633 كفـءكفـء342012/09/20 دكتوراهمعلم خبیر
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میت حدر التجاریة بنات 1985/09/01 ابتسام حسن على راشد 1374928 كفـءكفـء352009/02/15 معلم أول أ

حسین حماد للتعلیم األساسى بالدنابیق 1988/03/30 السید دمحم حافظ ابو العمایم 1384876 كفـءكفـء362009/02/15 معلم أول أ

المرحوم دمحم على رمضان االعدادیة بطرانیس 1991/10/17 رمضان رمضان ابو العنین احمد 1715435 كفـءكفـء372009/04/12 معلم أول أ

الملك الصالح االعدادیة بنین 1989/12/01 سعد السید زكى الشوربجى 1416626 كفـءكفـء382009/02/15 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1984/09/01 عزه دمحم على البسیونى 1357522 كفـءكفـء392009/11/05 معلم أول أ

الشھید عبدالواحد البنا التجاریة 1987/12/01 لیلى عبد القوى دمحم الزناتى 1403779 كفـءكفـء402009/02/15 معلم أول أ

محلة الدمنة االعدادیة بنات 1993/07/03 ھیام عبد السالم محمود متولي 1364499 كفـءكفـء412010/03/13 معلم أول أ

كفر بدواى القدیم االبتدائیة المشتركة 1982/09/01 وفاء طلبھ دمحم عبده 1370863 كفـءكفـء422009/02/15 معلم أول أ

الشھید عبدالواحد البنا التجاریة 1997/12/02 أمال لطفى طھ إبراھیم غیث 1391675 كفـءكفـء432009/02/15 معلم أول

احمد عبد الملك االعدادیة بالبدالة 1996/09/01 امل المتولي رمضان شھیب 1439957 كفـءكفـء442010/03/13 معلم أول

میت حدر التجاریة بنات 1994/07/11 أیمن مبارك دمحم عرفات 1393669 كفـءكفـء452009/02/15 معلم أول

ابوبكر الصدیق االبتدائیة المشتركة 1997/09/01 دولت فرج دمحم عبد الجلیل 1456380 كفـءكفـء462009/02/15 معلم أول

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 1984/07/16 طارق دمحم حلمى اسماعیل دمحم 1370166 كفـءكفـء472009/02/15 معلم أول

محلة دمنة االبتدائیة المشتركة 1986/09/01 عصام شعبان یوسف إبراھیم 1414134 كفـءكفـء482009/02/15 معلم أول

الشھید عبدالواحد البنا التجاریة 1997/12/02 عمرو دمحم عبد العزیز على 1417272 كفـءكفـء492009/02/15 معلم أول

میت حدر التجاریة بنات 1997/09/01 منال السید السید سالمھ 1432518 كفـءكفـء502009/02/15 معلم أول

یعمل بالدیوان 1984/12/01 ناصر دمحم العدل رمضان 1372748 كفـءكفـء512009/02/15 معلم أول
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میت مزاح للتعلیم االساسى 1997/10/15 ھشام دمحم العربي كشكول 1421728 كفـءكفـء522009/02/15 معلم أول

قولنجیل للتعلیم االساسى 1997/09/01 وائل حسین متولي سالم 1457505 كفـءكفـء532009/02/15 معلم أول

الشھید عبد الرحمن دمحم متولى رمضان 2011/03/30 احسان شوقى عبد السمیع دمحم عنان 2140624 كفـءكفـء542011/03/30 معلم

دمحم أحمد الرفاعى 2008/07/01 احمد حسن عبد الحمید دمحم 2127194 كفـءكفـء552011/03/30 معلم

النزھة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد سمیر موسى رزق الشاعر 2188239 كفـءكفـء562011/03/30 معلم

المنصورة بنین للتعلیم األساسى 2011/03/30 احمد عبد الرحیم سعد الدین احمد عبد الكریم 2143070 كفـءكفـء572011/03/30 معلم

البرامون االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 احمد عزت صالح ابراھیم 2146811 كفـءكفـء582011/03/30 معلم

الشھید عبد الرحمن دمحم متولى رمضان 2011/03/30 احمد دمحم دمحم كامل السید 2140618 كفـءكفـء592011/03/30 معلم

میت مزاح االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد مرزوق عطوة دمحم ابو حسین 2096038 كفـءكفـء602011/03/30 معلم

حسین حماد االعدادیة المشتركة بالخیاریة 2011/03/30 اسامھ دمحم محمود عبد العزیز 2140629 كفـءكفـء612011/03/30 معلم

الشھید جواد حسنى النموزجیة 2011/03/30 اسالم دمحم عبد الوھاب البطل 2127131 كفـءكفـء622011/03/30 معلم

الریدانیة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 االء جمعھ ابو الفتوح بدوى 2140730 كفـءكفـء632011/03/30 معلم

میت مزاح للتعلیم االساسى 2011/03/30 امیرة احمد دمحم السید 2146452 كفـءكفـء642011/03/30 معلم

البرامون االعدادیة المشتركة 2011/03/30 امیره على دمحم دمحم على 2137140 كفـءكفـء652011/03/30 معلم

منیة محلة دمنة للتعلیم األساسى 2011/03/30 آیات دمحم موسى موسى 2140925 كفـءكفـء662011/03/30 معلم

السیدة خدیجة االعدادیة بنات 2011/03/30 ایمان شحاتة عبد الغنى الشافعى 2137211 كفـءكفـء672011/03/30 معلم

حسین حماد االعدادیة بنات بشھا 2011/03/30 ایمان عبد المجید احمد عبد المجید 2230861 كفـءكفـء682011/03/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جدیلة للتعلیم األساسى 2011/03/30 باسم احمد انور احمد 2146461 كفـءكفـء692011/03/30 معلم

البرامون االعدادیة المشتركة 2011/03/30 باسم عادل على ابو السعد 1687503 كفـءكفـء702011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 باسم دمحم فوزى رشاد حسنین 2152975 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

الخیاریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 السالم عثمان عبد السالم\ تامر عبد 2140715 كفـءكفـء722011/03/30 معلم

البرامون الثانویة المشتركة 2011/03/30 دینا صفوت الحسینى احمد 2137144 كفـءكفـء732011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 رانیا  محمود  على  حشیش 2382664 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

منشاة السالم الثانویة المشتركة 2011/03/30 رانیا رزق رمضان حسن 2140675 كفـءكفـء752011/03/30 معلم

سالمون الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رحاب سعد عبد اللطیف عنبر 2154566 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

الدنابیق الثانویة المشتركة 2011/03/30 رشا  عبد هللا  عزالدین  دمحم برى 2256838 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

منشاة السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رشا دمحم دمحم یوسف 2155396 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

جدیلة للتعلیم األساسى 2011/07/01 رنیا السید عبدالحمید سالمھ 2145092 كفـءكفـء792011/07/13 معلم

حسین حماد االبتدائیة المشتركة بشھا 2011/03/30 سارة محمود رشاد عبد الجواد  مصطفى 2249660 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

جدیلة للتعلیم األساسى 2011/03/30 ساره السید دمحم عبد العظیم 1473901 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

محلة الدمنة االعدادیة  بنین 2008/07/18 سامح عباس عباس دمحم 2166850 كفـءكفـء822011/07/31 معلم

طرانیس البحراالبتدائیة المشتركة 1997/10/15 سامى حمزة دمحم نور عبد العزیز 1783244 كفـءكفـء832011/03/13 معلم

االبتدائیة المشتركة١كفر البرامون  2011/03/30 سامى سعد عبد السالم الشرقاوى 2140696 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

الشھید طارق سعد عید عثمان االعدادیة ببدین 2011/03/30 سحر صالح دمحم السید 2254418 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طلعت حرب 2011/03/30 سعاد وحید یوسف حلطش 2189656 كفـءكفـء862011/03/30 معلم

سرسو البرامون 2011/03/30 سماح ابراھیم مصطفى ابراھیم 2121504 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

محلة الدمنة االعدادیة بنات 2011/03/30 سمر السعید غنیم الطلخاوى 1473941 كفـءكفـء882011/03/30 معلم

الشھید جواد حسنى النموزجیة 2011/03/30 شیماء حسین طھ على 2130152 كفـءكفـء892011/03/30 معلم

الشھید احمد ھالل شونھ بنین بشھا 2011/03/30 شیماء عبدالحمید ابراھیم عوضین 2166743 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

سالمون االعدادیة بنات 2011/03/30 شیماء دمحم دمحم مجاھد رضوان 2166759 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

روضة جدیلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 شیماء محمود طلبة دمحمابوالنجا 2031098 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/03/30 شیماء یسرى عبده الدسوقى 1473550 كفـءكفـء932011/03/30 معلم

روضة جدیلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 عزة الدمرداش بركات عبد الفتاح 2185261 كفـءكفـء942011/03/30 معلم

میت مزاح للتعلیم االساسى 2011/03/30 عزمى احمد احمد على 2176899 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

بداوى  االعدادیة بنات 2011/03/30 عزه عطیھ المھدى عطیھ 2140626 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

حسین حماد االعدادیة المشتركة بالخیاریة 2011/03/30 فاروق احمد دمحم احمد الباز ھزع 2146468 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

الخیاریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 فاطمة  الزھراء عبد الرزاق  معوض 2155389 كفـءكفـء982011/03/30 معلم

الشھید طارق سعد عید عثمان االعدادیة ببدین 2011/03/30 كریمان دمحم نجیب دمحم 2169266 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

عزبة عقل االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مارییل میالدسعید فتحى غبلایر 2181474 كفـءكفـء1002011/07/05 معلم

المرحوم السید السالمونى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 محاسن مصطفى دمحم احمد 2183989 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

كفرالبرامون المشتركة 2011/03/30 دمحم احمد عبد الوھاب دمحم النجار 2140690 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النزھة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم سعد عطیة منصور 2165562 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم عبد الفتاح دمحم بھجات 1469215 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

سالمون الصناعیة 2011/03/30 دمحم عثمان العدروسى المرسى 2123225 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

المنصورة بنین للتعلیم األساسى 2011/03/30 دمحم فرج ابراھیم احمد السید 2146487 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

االبتدائیة المشتركة١الحسینى عبد الملك  2011/03/30 دمحم مجدى المتولى مصطفى 2141547 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

الملك الصالح االعدادیة بنین 2011/07/05 دمحم محمود السید أحمد عكاشة 2364622 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

الشھید حامد جمال حامد 2011/03/30 دمحم محمود محمود رمضان العجمى 2140940 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

منشأه السالم االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم منیر دمحم حسن 2165570 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

عبد الباسط ابو العز االبتدائیة المشتركة بشھا 2011/03/30 محمود احمد دمحم ابو العز 2209018 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

جدیلة للتعلیم األساسى 2011/03/30 محمود صابر شفیق عبدالخالق 2165563 كفـءكفـء1122011/04/06 معلم

محلة دمنة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منال حسنى الصدیق السید 1469322 كفـءكفـء1132011/03/30 معلم

المنصورة بنین للتعلیم األساسى 2011/03/30 منى حلمى المتولى على 2146480 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

البرامون الثانویة المشتركة 2011/03/30 منى عبد المنعم ابراھیم عبد السمیع 2137220 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

بدواى االعدادیة بنین 2011/03/30 نجف ابراھیم الدسوقى ابوالخیر 2169103 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

البرامون االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 نرجس كمال رجب شمس الدین 1489613 كفـءكفـء1172009/02/15 معلم

الشھید عبد الرحمن دمحم متولى رمضان 2011/03/30 نورا دمحم على محمود شاھین 2146513 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

المنصورة بنین للتعلیم األساسى 2011/03/30 ھالھ معوض احمد دمحم دویب 2140707 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محلة دمنة الثانویة المشتركة 2011/03/30 ھانى ابراھیم احمد زكى 2141193 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

البرامون االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھبھ رضا ابراھیم الجندى 2137150 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

الخیاریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبھ دمحم الشحات دمحم حسن 1472609 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

مجمع بدواى 2011/03/30 وائل محمود دمحم شنھاب 2143047 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

المنصورة بنین للتعلیم األساسى 2011/03/30 وسام الحسین دمحم یوسف ھاللى 2137215 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

شبرا بدین 2011/03/30 والء احمد عبد الغفار حسانین 1466196 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

حسن عبد الوھاب العقدة االبتدائیة المشتركة 2007/06/06 والء احمد دمحم رمضان 1469668 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

محلة الدمنة االعدادیة بنات 2011/03/30 والء صالح  حسن دمحم 2131299 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 امیرة عوض مصطفى محمود 2088880 كفـءكفـء12011/03/30 أمین مكتبة

اورمان طلخا االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/03/30 ایات جمال كامل عبد الحمید 2180773 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

المنیل االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ایمان عبد الھادى عبد الشافى فرحات 2178458 كفـءكفـء32011/03/30 أمین مكتبة

طلخا االعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان نبیھ احمد عطا 1460015 كفـءكفـء42011/03/30 أمین مكتبة

احمد حسن الزیات االبتدائیة المشتركة بكفر دمیرة 
القدیم بطلخا

2011/03/30 ایھ ابو الفتوح دمحم یوسف 2181440 كفـءكفـء52011/03/30 أمین مكتبة

طلعت حرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دالیا محمود عبد الفتاح العشرى 2182416 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دینا صبرى على قندیل 2178437 كفـءكفـء72011/03/30 أمین مكتبة

سرسق االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 رانیا حسن فوزي عثمان 2186121 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

سعد السعید غازى بدیسط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 رضا علي دمحم حسن 2196698 كفـءكفـء92011/03/30 أمین مكتبة

شرنقاش االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رندا زكریا السعید عبد القادر 2187486 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 الجدیدة١طلخا االبتدائیة المشتركة  رھام عوف دمحم عوف 1460004 كفـءكفـء112011/03/30 أمین مكتبة

الدكتور دمحم كامل لیلھ بجوجراالبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ساره  دمحم عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن 2178447 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

السماد االعدادیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/03/30 سعاد علي علي دمحم الشافعى 2186248 كفـءكفـء132011/03/30 أمین مكتبة

دمحم عیاد للتعلیم االساسى االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مروة احمد حسن احمد 1471819 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

كفرالخوازم االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 منى محمود الدمحمي العبسي 2186131 كفـءكفـء152011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 بطلخا١بطرة االبتدائیة المشتركة  نادیھ ابراھیم علي البلشھ 2186218 كفـءكفـء162011/03/30 أمین مكتبة

میت الكرما االعدادیة بنات 2011/03/30 نھاد نبیھ احمد عطا 1470841 كفـءكفـء172011/03/30 أمین مكتبة
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مصطفى كامل االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھویده عبد الرؤف ابراھیم عبد العزیز 1465852 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

طلخا التجریبیة المتمیزة المتكاملة للغات المشتركة 
ابتدائي

2011/03/30 والء على سلیمان على 2232064 كفـءكفـء192011/03/30 أمین مكتبة

٢ابتدائي رقم - طلخا الرسمیة المتمیزة للغات  1995/09/01 امیرة احمد الدیسطي ابوالمعاطي 1441073 كفـءكفـء202009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

الشھید رشاد دمحم العدوي بكتامة االعدادیة المشتركة 2004/07/01 حمدى عبد الھادى دمحم المرسى 1470456 كفـءكفـء212009/02/15 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/03/30 مارى عادل ونیس جبرة بطرس 2037306 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى نفسى

طلخا االعدادیة بنین 2011/03/30 نجیب رمزى نجیب واصف 1466820 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى نفسى

االورمان االعدادیة للتعلیم االساسى المشتركة 2011/03/30 نشوى حسین حسن الحبشى 2166871 كفـءكفـء242011/03/30 أخصائى نفسى

الروضة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ابراھیم دمحم حسن دمحم الدموھى 1432092 كفـءكفـء252011/03/30 أخصائى اجتماعى

على مبارك االعدادیة  بنین 2011/03/30 احمد دمحم لطیف طھ امین 2178451 كفـءكفـء262011/03/30 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 امل دمحم مالك الحسیني 2198022 كفـءكفـء272011/03/30 أخصائى اجتماعى

الروضة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 انتصار عیسي على دمحم 1454919 كفـءكفـء282011/03/30 أخصائى اجتماعى

میت الكرما االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ایمن حسن حامد مطاوع 2196258 كفـءكفـء292011/03/30 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ایناس رمضان ابراھیم ابراھیم 1468523 كفـءكفـء302011/03/30 أخصائى اجتماعى

السماد االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى بطلخا 2011/03/30 ایناس موسى احمد دمحم 1455598 كفـءكفـء312011/03/30 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 بسمھ حامد بركات حامد 2182419 كفـءكفـء322011/03/30 أخصائى اجتماعى

زكریا ابراھیم زیدان بمیت زنقر االبتدائیة المشتركة / د
بطلخا

2011/03/30 جیھان عبد العزیز ابراھیم على 2181420 كفـءكفـء332011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 حسن عاطف عبد العزیز عبد الوھاب 2187620 كفـءكفـء342011/03/30 أخصائى اجتماعى
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طلخا التجریبیة المتمیزة المتكاملة للغات المشتركة 
ابتدائي

2011/03/30 رانیا دمحم رشدى على 2176467 كفـءكفـء352011/03/30 أخصائى اجتماعى

عاطف الشرقاوى االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ریحاب دمحم عبد الغنى الجمل 2184585 كفـءكفـء362011/03/30 أخصائى اجتماعى

٢ابتدائي رقم - طلخا الرسمیة المتمیزة للغات  2011/03/30 ریھام دمحم السعید على 2184669 كفـءكفـء372011/03/30 أخصائى اجتماعى

الكمال للتعلیم األساسي اإلبتدائیةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 سعده عبد الغني دمحم عبد الجواد 2199988 كفـءكفـء382011/03/30 أخصائى اجتماعى

سعد زیادة بمیت الكرماء االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سعدیھ عاطف ابو صالح صالح 2182385 كفـءكفـء392011/03/30 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سمر الشربیني احمد عبد الفتاح 1473988 كفـءكفـء402011/03/30 أخصائى اجتماعى

منشأة ناصراالبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سھام عبد هللا عوض احمد 1455690 كفـءكفـء412011/03/30 أخصائى اجتماعى

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سھام دمحم دمحم ابوالعنین 1462404 كفـءكفـء422011/03/30 أخصائى اجتماعى

السیدة عائشة بدمیره االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سوزان احمد ابراھیم علي 2199980 كفـءكفـء432011/03/30 أخصائى اجتماعى

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شرین ابراھیم عبد الحمید دمحم 1473237 كفـءكفـء442011/03/30 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى االبتدائیة المشتركة بالطویلة بطلخا 2011/03/30 شرین جوده شعبان دمحم 2196201 كفـءكفـء452011/03/30 أخصائى اجتماعى

عاطف الشرقاوى االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شیري ماھر عبد الملك مشرقى 2184584 كفـءكفـء462011/03/30 أخصائى اجتماعى

٢رقم - اعدادي - طلخا الرسمیة المتمیزة للغات  2011/03/30 شیرین مجاھد عبدالھادى صالح 1455954 كفـءكفـء472011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 الجدیدة١طلخا االبتدائیة المشتركة  شیرین دمحم دمحم عبد المحسن 1472246 كفـءكفـء482011/03/30 أخصائى اجتماعى

بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 عزه ابراھیم احمد محمود 1428925 كفـءكفـء492011/03/30 أخصائى اجتماعى

یوسف حامد الموافى للتعلیم االساسى ابتدائى 
المشتركة بعزبة الحاج خلیل بطلخا

2011/07/05 على دمحم احمد خضره 2273478 كفـءكفـء502011/03/30 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 غاده عبد المولى عبد المحسن زھران 2182422 كفـءكفـء512011/03/30 أخصائى اجتماعى
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عمر مكرم االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 غاده كمال عبد الوھاب عبد القادر 2186177 كفـءكفـء522011/03/30 أخصائى اجتماعى

المنیل االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 غاده محمود عبد الحمید عبد الواحد 2180772 كفـءكفـء532011/03/30 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 فادیھ رفعت محمود دمحم 2170264 كفـءكفـء542011/03/30 أخصائى اجتماعى

النجاح االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 لمیاء جابر نور الدین دمحم منصور 1463538 كفـءكفـء552011/03/30 أخصائى اجتماعى

میت عنتر االعدادیة بنین 2011/03/30 مجدى عبد الفتاح الدمرداش فرج 2184614 كفـءكفـء562011/03/30 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد الرحمن كامل بشرنقاش االبتدائیة 
المشتركة بطلخا

2011/03/30 دمحم احمد السعید المرسى البارودى 2182390 كفـءكفـء572011/03/30 أخصائى اجتماعى

أبوغانم االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دمحم الرفاعي دمحم عثمان 2189172 كفـءكفـء582011/03/30 أخصائى اجتماعى

طلخا االعدادیھ بنین الجدیده 2011/03/30 دمحم حامد دمحم السواح 1442309 كفـءكفـء592011/03/30 أخصائى اجتماعى

منشأة البدوى الجدید االبتدائیة المشتركة للتعلیم 
االساسى بطلخا

2011/03/30 مروى محى الدین عبدالرؤوف البربرى 1465781 كفـءكفـء602011/03/30 أخصائى اجتماعى

النھضة بطلخا االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منال  طھ عبد القادر عبد المولى 2180746 كفـءكفـء612011/03/30 أخصائى اجتماعى

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 2011/03/30 منى عطیھ محمود السید اسماعیل 2186161 كفـءكفـء622011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 بطلخا١بطرة االبتدائیة المشتركة  مھا عنتر الدسوقى بدر الدین 2186171 كفـءكفـء632011/03/30 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 
بطلخا

2011/03/30 نادیھ احمد عبداللطیف احمد 1459753 كفـءكفـء642011/03/30 أخصائى اجتماعى

دمیرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/05 نجالء منصور عبد الوھاب مصطفى 2187623 كفـءكفـء652011/03/30 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان بمیت زنقر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 نسرین عبد العزیز حسن عتمان 2181445 كفـءكفـء662011/07/05 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ عاطف عبد الحلیم على 2182382 كفـءكفـء672011/03/30 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ نبیل حمزه مصطفى 1473368 كفـءكفـء682011/03/30 أخصائى اجتماعى
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد السعید غازى بدیسط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھناء عرفات عوض علي 2187621 كفـءكفـء692011/03/30 أخصائى اجتماعى

رشاد العدوى بكتامھ االبتدائیة المشتركة للتعلیم 
االساسى  بطلخا

2011/03/30 وائل احمد الشربینى شوكھ 1440800 كفـءكفـء702011/03/30 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص بشرنقاش االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 وائل حسین دمحم على 1466714 كفـءكفـء712011/03/30 أخصائى اجتماعى

میت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 وائل نصر دمحم على 1463033 كفـءكفـء722011/03/30 أخصائى اجتماعى

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 وفاء امین حامد فرج 1467178 كفـءكفـء732011/03/30 أخصائى اجتماعى

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 1981/09/01 ام السید السید ابوالعنین الحمادى 1362182 كفـءكفـء742009/02/15 معلم أول أ

عاطف الشرقاوى االبتدائیة المشتركة بطلخا 1990/09/01 احسان عطیة دمحم عبد العال 1400705 كفـءكفـء752009/02/15 معلم أول

بالل بن رباح بدمیرةاالبتدائیة المشتركة بطلخا 2002/10/15 بھاءالدین حامد أحمد سالمة 1429624 كفـءكفـء762009/02/15 معلم أول

بطره االعدادیة بنین 1992/11/01 جیھان رجب رمضان ابراھیم 1438047 كفـءكفـء772009/02/15 معلم أول

كفر بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2000/10/04 حسام الدین مصطفى دمحم عبد الفتاح 1468468 كفـءكفـء782012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 1989/11/01 سریة حامد محمود البیلي 1394454 كفـءكفـء792009/11/05 معلم أول

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 1988/11/01 سوسن الشحات عبد الباقى عبد الجلیل 1412361 كفـءكفـء802009/02/15 معلم أول

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 1989/09/01 شریفة شحاتھ السید على 1403515 كفـءكفـء812009/11/05 معلم أول

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 1997/09/01 عزة دمحم دمحم رزق 1460006 كفـءكفـء822009/02/15 معلم أول

اورمان طلخا الصناعیة بنین 1995/11/01 عماد السید احمد ھیكل 2116062 كفـءكفـء832009/11/05 معلم أول

منشأة ناصراالبتدائیة المشتركة بطلخا 1990/09/01 عماد فتحى عبد الرحمن المرسى 2107912 كفـءكفـء842009/11/05 معلم أول

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2000/10/04 دمحم ابراھیم عبدالجلیل عوض 1461941 كفـءكفـء852012/05/30 ماجیستیرمعلم أول
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إدارة مدیریة
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التعیین
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طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زھیر الفار االعدادیة بنات 1999/02/20 دمحم سعید محفوظ عبدهللا 1433573 كفـءكفـء862012/05/30 دكتوراهمعلم أول

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 1993/09/01 منى عبدالرحمن حسن احمد 1416508 كفـءكفـء872009/02/15 معلم أول

طلعت حرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 1991/09/01 نجوى دمحم دمحم عید 2174439 كفـءكفـء882010/03/13 معلم أول

الطویلة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ابراھیم عبد الغفار ابراھیم عوضین 2199984 كفـءكفـء892011/03/30 معلم

الشھید  دمحم یحى تحفھ االعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد ابراھیم على حسن 2169014 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 احمد السید احمد فرج 1465120 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

رشاد العدوى بكتامھ االبتدائیة المشتركة للتعلیم 
االساسى  بطلخا

2011/03/30 احمد السید السعید ساطور 2181449 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

الشھید  دمحم یحى تحفھ االعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد سمیر رجب رمضان 2183755 كفـءكفـء932011/03/30 معلم

عاطف الشرقاوى االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 احمد شوقي ابراھیم احمد حسن 1472674 كفـءكفـء942011/03/30 معلم

عبد اللة الندیم بمیت الكرماء االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/01 اسماء  تفریح عبد الخالق دمحم 2294093 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

بطره االعدادیة بنین 2011/03/30 اسماء شعبان مختار ابو الفتوح 2183753 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

الشھید رشاد دمحم العدوي بكتامة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء فرحات احمد فرحات 2276360 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

المنیل االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/01 اشجان السعداوى عبدالرحیم محمود 2255352 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

عبد اللة الندیم بمیت الكرماء االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 اكرام عبد هللا السید المرسي الدرداح 2196262 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

الطویلة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 الشیماء احمد ابراھیم احمد 2181461 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

احمد حسن الزیات االبتدائیة المشتركة بكفر دمیرة 
القدیم بطلخا

2011/03/30 الشیماء راضى عوض عبد الھادى 2180738 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

منشأة البدوى الجدیدةللتعلیم األساسى االعدادیة 
المشتركة

2011/03/30 العناني عبد المنعم عبد العاطي السید 2187433 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 الفت السید مصباح عبد العزیز 2365733 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

الكمال للتعلیم األساسي اإلبتدائیةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 امل الشربینى ابراھیم ابراھیم 1474022 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 امل دمحم احمد مصطفى 2181451 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

الشھید عبد الرحمن كامل بشرنقاش االبتدائیة 
المشتركة بطلخا

2011/03/30 اموره احمد السید الدیسطى 2186098 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

میت الكرما االبتدائیة المشتركة بطلخا 2004/07/01 أمیرة أحمد عبد المنعم دمحم 1471758 كفـءكفـء1072010/03/13 معلم

اورمان طلخا االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/03/30 امیره احمد دمحم سلطان 2183628 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

جوجر االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امیمھ جالل دمحم حربى 2269299 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

جوجر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ایمان سعد ناجى البیومى 2184658 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

میت الكرما االعدادیة بنات 2011/03/30 ایمان عبد اللطیف طھ المكاوى 2183635 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ایمان عبد المنعم عبد المجیب حبیب 2188251 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

بطرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمان علي الدمرداش السعید 2186244 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

میت عنتر االعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان كمال على عبد الواحد 2184583 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

سرسق االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/05 ایمان محسن ابوالفتوح احمد 2383452 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

كفر دمیرةالجدید للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 
بطلخا

2011/03/30 ایمان دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن 1461183 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ایمان دمحم نجیب ابراھیم احمد 2186211 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

كفر بساط االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ایمن عبدالھادى ذكى عبدالھادى 2099286 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ایناس السعید عبد العزیز عبد الخالق 2187619 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

زھیر الفار االعدادیة بنات 2011/03/30 ایناس دمحم المتولى حسن 2156097 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

الشھید دمحم الصباحى خاطر بكفر االصالى االبتدائیة 
المشتركة بطلخا

2011/03/30 بدیر عبدالعاطى بدیر دمحم 1467112 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

میت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 بسام عبد الحمید الشحات احمد سالم 2196259 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

ریاض اطفال دمیره المشتركة بطلخا 2011/03/30 بسمھ دمحم دمحم البشیر 2181453 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

الشھید عبد الرحمن كامل بشرنقاش االبتدائیة 
المشتركة بطلخا

2011/03/30 بھیھ ابراھیم ابراھیم عزام 2186102 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

طلخا االعدادیة بنات 2011/07/01 بوسى رشاد دمحم ابراھیم 2383176 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

الطویلة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 تامر حسن الموافى اللیثى 2183754 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

اعدادي- طلخا التجریبیھ المتمیزة المتكاملھ للغات  2011/03/30 تامر عبد العاطى إبراھیم شلبى 1468527 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

زھیر الفار االعدادیة بنات 2011/03/30 توحھ ربیع عبدالبدیع ابراھیم 2225099 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

الكمال للتعلیم األساسي االعدادیة المشتركة 2011/03/30 جھاد السید عبد الكریم عبد الوھاب 2191616 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

یوسف حامد الموافى للتعلیم االساسى ابتدائى 
المشتركة بعزبة الحاج خلیل بطلخا

2011/03/30 حسام دمحم عطوه ھویدي 2186247 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

ریاض اطفال كفر دمیرة الجدید المشتركة بطلخا 2011/03/30 حنان  على الدسوقى عبد الرحمن 2184685 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

كفر بساط االعدادیة المشتركة 2011/07/05 حنان السید على عطیھ 2312168 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

كفر بساط االعدادیة المشتركة 2011/03/30 حنان فتحى دمحم احمد ابراھیم 2161348 كفـءكفـء1332011/03/30 معلم

یوسف حامد الموافى للتعلیم االساسى إعدادى 2011/03/30 حنان موسى السید دمحم قندیل 2070826 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

كفر بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 خیریھ مصطفى اسماعیل ابو الخیر 2187618 كفـءكفـء1352011/03/30 معلم

الطویلة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دعاء حسن عبد الفضیل البیلي 2196079 كفـءكفـء1362011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 742 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جوجر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دعاء فتحى طھ احمد 2168584 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دعاء دمحم عوض عوض 2182353 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

عمر بن عبد العزیز بمیت الكرماء االبتدائیة المشتركة 
بطلخا

2011/03/30 دلیا ابوالخیر أحمد عبدالغنى 1472454 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دینا عبد هللا احمد عبد هللا 2184688 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

االمام الشافعى االبتدائیة المشتركة بكفور العرب بطلخا 2011/03/30 دینا دمحم احمد البیومي 2196199 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

ریاض اطفال طلعت حرب التجریبیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دینا محمود جاد زرزوره 2187615 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

ریاض اطفال كفر دمیرة الجدید المشتركة بطلخا 2011/03/30 راضین دمحم عمر ابراھیم 2184683 كفـءكفـء1432011/03/30 معلم

السالم للتعلیم االساسي االعدادیة المشتركة بالروضھ 2011/03/30 رامي عبد الغني فتح هللا عبد الغني 2187613 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 راندا نشأت الشحات لیلھ 2196098 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

الكمال للتعلیم األساسي االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رانیا الشحات عبدالسالم الشربینى 2225100 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

الروضة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 راویھ لبیب عبد العزیز ابوزید 1472981 كفـءكفـء1472011/03/30 معلم

زھیر الفار االعدادیة بنات 2011/03/30 رحاب السید دمحم دمحم الشرقاوى 2188253 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

سعد زیادة بمیت الكرماء االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 رشا احمد الشربیني دمحم الجعبیري 2188242 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 رشا سعد عید عوض 1472923 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

طلخا الثانویة الزراعیة 2011/03/30 رشا عبد العزیز زكریا الشنھاب 2196200 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

السالم للتعلیم االساسى بالروضھ االبتدائیة المشتركة 
بطلخا

2011/03/30 ریھام حسن مصطفى عبد اللطیف 2186104 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

الكمال للتعلیم األساسي اإلبتدائیةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 ریھام على المتولى المتولى 1473001 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 زینب محمود دمحم البالسى 1473034 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سالم احمد شوقى سالم 2172841 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

دیسط االعدادیة بنین 2011/07/01 سالى السید عبد هللا 2316858 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

الكمال للتعلیم األساسي اإلبتدائیةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 سعاد فایز رمضان المتولي 1473698 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 2011/03/30 سعد احمد دمحم جبر 2183752 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشتركة بالطویلة بطلخا 2011/03/30 سماح انور حامد محمود حماده 2184687 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سماح عبدالحلیم مجاھد عبدالحلیم 1473164 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

السیدة عائشة بدمیره االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سماح عطوه دمحم اسماعیل 2184713 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

دیسط االعدادیة بنات 2011/03/30 سماح عطیة الدیسطى ابراھیم 1469332 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

كفر دمیرةالجدید للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 
بطلخا

2011/03/30 سمر جمال عبد الشافي دمحم 2187471 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

السماد االعدادیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/03/30 سمر دمحم خلیل على دمحم مصطفى 2183618 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/01 سمر دمحم عبدهللا دمحم االشرم 2394245 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

سعد زیادة بمیت الكرماء االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 سمر مصطفى حسن محمود ھالل 2247618 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

احمد حسن الزیات الثانویة بنین 2011/07/01 شریف  احمد فرج على 2293203 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شرین ابراھیم عبد هللا القصبى 2184575 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 2011/03/30 شرین عوض السعید ابو العز 1472656 كفـءكفـء1692011/03/30 معلم

ابراھیم ناجى االبتدائیة المشتركة بكفر العرب بطلخا 2011/03/30 شیرین قاسم عبد الحمید مصطفى 2189173 كفـءكفـء1702011/03/30 معلم
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األعلي

مصطفى كامل االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شیرین مسعد عبد الحمید متولى السقا 2182298 كفـءكفـء1712011/03/30 معلم

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 شیماء السید عبد الرازق السید 2181455 كفـءكفـء1722011/03/30 معلم

ریاض اطفال الشھید سعد زیاده المشتركة بمیت 
الكرماء بطلخا

2011/03/30 شیماء العشري اسماعیل العشري 2187617 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شیماء توفیق ابراھیم دمحم علي 2196260 كفـءكفـء1742011/03/30 معلم

منشاة البدوى القدیمة للتعلیم االساسى االعدادیة 
المشتركة

2011/03/30 شیماء صابر عبد هللا دمحم 2186226 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

اعدادي- طلخا التجریبیھ المتمیزة المتكاملھ للغات  2011/03/30 شیماء عبد الرحمن ابراھیم شرف 1470394 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

الدكتور دمحم كامل لیلھ بجوجراالبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شیماء عبد الھادى دمحم شعبان 2180733 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 شیماء عبدالمنعم ابو القتوح السقعان 1472330 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/05 شیماء دمحم عبدالعال دمحم رمضان 2312161 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیماء مصطفى ابراھیم على احمد دالل 2365736 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

ریاض اطفال الجھاد بمیت عنترالمشتركة بطلخا 2011/03/30 صباح احمد شحاتھ ابو المعاطي 2186116 كفـءكفـء1812011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 صفاء فضل عوض دمحم 1472859 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عادل دمحم عباس ابراھیم التوابتي 2186246 كفـءكفـء1832011/03/30 معلم

عثمان بن عفان بمیت زنقر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 عبد الغفار دمحم عبد الغفار عبد الخالق 2181443 كفـءكفـء1842011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 عبیر دمحم السید عبد العزیز 2196263 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

زكریازیدان المشتركة بمیت زنقر بطلخا/ریاض اطفال د 2011/03/30 عزه زكریا ابراھیم الحدیدى 2181421 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

میت الكرما االعدادیة بنات 2011/03/30 عفاف عبد المنعم المغازي علي نعمھ 2192271 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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كفر بساط االعدادیة المشتركة 2011/03/30 على على االمجد على 2191615 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

میت الكرما االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 لمیاء فوزى دمحم عبد الحمید 2183652 كفـءكفـء1892011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 لمیاء دمحم ابوراشد المتولى الجوھرى 1473463 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

ریاض اطفال الشھید سعد زیاده المشتركة بمیت 
الكرماء بطلخا

2011/03/30 لیلى عبد الرحمن  دمحم نعمھ 2187616 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/05 مارى میخائیل فام حنا 2366028 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

طلعت حرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ماري ماھر عزیز مسیحھ 2189176 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

اعدادي- طلخا التجریبیھ المتمیزة المتكاملھ للغات  2011/03/30 دمحم احمد دمحم فوده 2165836 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

بطره االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم السید محمود عبد المطلب العشرى 2394150 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

٢ابتدائي رقم - طلخا الرسمیة المتمیزة للغات  2011/07/05 دمحم انور عبد العزیز عبد الجلیل 2359225 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

میت الكرما االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم انور دمحم مصطفى 2186252 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

شرنقاش االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم حسن عبد الحمید دمحم الباز 2199983 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

كفور العرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دمحم شكرى احمد احمد 2183640 كفـءكفـء1992011/03/30 معلم

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 دمحم عارف محمود الزھیرى 2182410 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

اعدادي- طلخا التجریبیھ المتمیزة المتكاملھ للغات  2011/03/30 دمحم عبد الباسط اسماعیل احمد 2187625 كفـءكفـء2012011/03/30 معلم

المنیل االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم عبد هللا دمحم على 2187444 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

منشأة البدوى الجدید االبتدائیة المشتركة للتعلیم 
االساسى بطلخا

2011/07/01 دمحم عبد المنعم عبد العاطي السید العناني 2399574 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

كفر العرب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم محمود الزیني دمحم 2193031 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم ممدوح خفاجھ السید كشك 2187443 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم یوسف الدمرداش  السید الغازى 2181439 كفـءكفـء2062011/03/30 معلم

كفر دمیرة الجدیدة للتعلیم االساسى االعدادیة المشتركة 2011/03/30 محمود عزت علي عبد الجواد 2197340 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

ریاض اطفال طلعت حرب التجریبیة المشتركة بطلخا 2011/07/01 مروه سمیر محمود عبداللطیف 2253700 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز المشتركة بمیت 
الكرماء بطلخا

2011/07/01 مروه صالح دمحم عبداللطیف 2253703 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

جوجر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مروه دمحم دمحم دمحم سعد 2183654 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

الشھید  دمحم یحى تحفھ االعدادیة المشتركة 2011/03/30 منال دمحم السید احمد 2184700 كفـءكفـء2112011/03/30 معلم

منشأة البدوى الجدید االبتدائیة المشتركة للتعلیم 
االساسى بطلخا

2011/03/30 منى عبد العاطى محمود ابو سمره 2183642 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

زكریازیدان المشتركة بمیت زنقر بطلخا/ریاض اطفال د 2011/03/30 منى على فھمى متولى أحمد 2181418 كفـءكفـء2132011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 منى كمال طھ عبد الفتاح الكفراوي 2196261 كفـءكفـء2142011/03/30 معلم

یوسف حامد الموافى للتعلیم االساسى إعدادى 2011/03/30 منى دمحم العربي عبد العزیز الدیسطي 2186163 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

زھیر الفار االعدادیة بنات 2011/03/30 منى مصطفى دمحم دمحم 2203146 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

جوجر االعدادیة المشتركة 2011/07/05 مھا محمود دمحم زغروت 2387848 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

الكمال للتعلیم األساسي اإلبتدائیةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 مھا منیر رزق سعد 1472772 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

ریاض اطفال المنیل المشتركة بطلخا 2011/03/30 مى دمحم عوض مسعود 2180775 كفـءكفـء2192011/03/30 معلم

ریاض أطفال الشھید المستشار ھشام بركات الرسمیة 
للغات

2011/03/30 نادیھ دمحم ابراھیم دمحم 2214378 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب للتعلیم االساسى االبتدائیة المشتركة 
بطلخا

2011/03/30 نانسى سامى حافظ على 2178418 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال دمحم صادق األفندى بدیسط المشتركة 2011/03/30 نانى عبد هللا عبد العزیز الیمانى 2184607 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

ریاض اطفال كفر دمیرة الجدید المشتركة بطلخا 2011/07/05 ناھد المتولى الحفنى  دمحم 2285839 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

ریاض اطفال الجھاد بمیت عنترالمشتركة بطلخا 2011/03/30 نجالء عبد الرحمن ابراھیم دمحم 2186118 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 نجالء عبد القادر عبد القادر عتمان 2184649 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشتركة بالطویلة بطلخا 2011/03/30 نجالء دمحم ابراھیم سلیمان 2184690 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

بساط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 نجوى ابراھیم عبد الحى دمحم 2183650 كفـءكفـء2272011/03/30 معلم

ریاض اطفال بطرةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 نجوى البسیونى دمحم البسیونى 2183637 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

ریاض اطفال طلعت حرب التجریبیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 نجوى دمحم عبد الناصر خالد 2183623 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

المنیل االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نرمین عبد المقصود دمحم عبد المقصود 2180771 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

الكمال للتعلیم األساسي اإلبتدائیةالمشتركة بطلخا 2011/03/30 نسرین دمحم زیدان االمام 2199987 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

صالح سالم التجاریة المشتركة 2011/07/01 نصره عبد العلیم رجب عبد الجواد 2183631 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

كفرالخوازم االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 نور الھدى احمد دمحم اسماعیل 2186134 كفـءكفـء2332011/03/30 معلم

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 2011/03/30 نوره السعید السعید دمحم رخا 2186140 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

كفور العرب االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 نوره سعد بدیر البشیر 2183639 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

الشھید  دمحم یحى تحفھ االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نوره یوسف دمحم عطا هللا 2184701 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

یوسف حامد الموافى للتعلیم االساسى إعدادى 2011/07/01 ھالة  احمد رمضان المرسي 2407631 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھالھ عید عید السید 2183645 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اعدادي- طلخا التجریبیھ المتمیزة المتكاملھ للغات  2004/07/01 ھانى محروس دمحم المھدى 1463162 كفـءكفـء2392009/02/15 معلم

اعدادي- طلخا التجریبیھ المتمیزة المتكاملھ للغات  2011/03/30 ھانى دمحم حسنین دمحم حفنى ابراھیم خلیل 2180944 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

الجھاد بمیت عنتر االبتدائیة المشتركة بطلخا 2003/07/01 ھانى نصر دمحم على 1808789 كفـءكفـء2412009/02/15 معلم

دیسط االعدادیة بنات 2011/03/30 ھبة هللا دمحم رمضان مجاھد 2183651 كفـءكفـء2422011/03/30 معلم

بطره االعدادیة بنین 2011/03/30 ھبھ ابراھیم عبد العال ابراھیم 2183751 كفـءكفـء2432011/03/30 معلم

كفور العرب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ السید حسن عبد العال 2365739 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

دیسط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ جالل الدسوقى شعبان 2184589 كفـءكفـء2452011/03/30 معلم

سعد السعید غازى بدیسط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ جمال ابو زید متولى 2184590 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

دمیرة االبتدائیة المشتركة للتعلیم األساسى بطلخا 2011/03/30 ھبھ حامد مندور حامد 2186175 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

دمحم عیاد للتعلیم االساسى بكفر الطویلھ االبتدائیة 
المشتركة بطلخا

2011/03/30 ھبھ سالمھ السید قاسم 2184655 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

سرسق االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/07/05 ھبھ عبدالشكور عبدالحمید دمحم 2380856 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

السیدة عائشة االعدادیة بنات 2011/03/30 ھبھ عمر أبو العنین على عبده 2182365 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ دمحم محفوظ حسنین 1470990 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

میت عنتر االعدادیة بنین 2011/03/30 ھبھ دمحم نور الدین الزكي 2196083 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

2011/03/30 الجدیدة١طلخا االبتدائیة المشتركة  ھبھ محمود دمحم حسنین الجمال 2187614 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

ریاض اطفال طلعت حرب التجریبیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ موسى دمحم على موسى 2183625 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

مجمع بطرة االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 ھبھ یحیى دمحم حموده 1472563 كفـءكفـء2552011/03/30 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

طلخاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یوسف حامد الموافى للتعلیم االساسى ابتدائى 
المشتركة بعزبة الحاج خلیل بطلخا

2011/03/30 ھناء عاطف دمحم دمحم   السید عبد هللا 2184576 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

دمیرة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھناء دمحم السید محمود عطا 2184710 كفـءكفـء2572011/03/30 معلم

بطرة االبتدائیة المشتركة رقم اثنین بطلخا 2011/03/30 وفاء حسین عبد الفتاح الشربیني نور 2186143 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

منشأة البدوى الجدیدةللتعلیم األساسى االعدادیة 
المشتركة

2011/07/01 وفاء عبد الستار الشنھاب دمحم 2397580 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز المشتركة بمیت 
الكرماء بطلخا

2011/07/05 والء لطفى دمحم حالوه 2253707 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

اورمان طلخا االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/07/05 والء دمحم السید حسن 2305058 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

دمحم صادق األفندى بدیسط االبتدائیة المشتركة بطلخا 2011/03/30 یاره احمد مجدي سعد احمد مصطفى 2198785 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

اورمان طلخا االبتدائیة المشتركة للتعلیم االساسى 2011/07/05 یاسمین مصطفى راشد حسن راشد 2257126 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت غمرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سرنجا االعدادیھ المشتركھ 2011/03/30 ابتسام السید على البنا 2198551 كفـءكفـء12011/07/05 أمین مكتبة

دمحم محمود العناني المشتركة للتعلیم األساسي بدماص 2011/03/30 ابراھیم صبرى عبد الموجود احمد 2182465 كفـءكفـء22011/07/05 أمین مكتبة

التحریر االعدادیة المشتركة بأتمیدة 2011/03/30 أحمد فیصل دمحم اللقھ 2198818 كفـءكفـء32011/07/05 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 أسماء عبد المطلب بدر عبد المطلب 1472312 كفـءكفـء42011/07/05 أمین مكتبة

دمحم فرید االبتدائیة بسنفا 2011/03/30 اسماعیل محسوب مصطفى ابو سعد 1412143 كفـءكفـء52011/07/05 أمین مكتبة

اتمیده الجدیده 2011/03/30 السعید النبوى مصطفى صابرمدكور 2198810 كفـءكفـء62011/07/05 أمین مكتبة

كفر سرنجا االعدادیھ المشتركھ 2011/03/30 امل السید فرحات شاھین 2192429 كفـءكفـء72011/07/05 أمین مكتبة

میت غمر االبتدائیة الجدیدة 2011/03/30 امیمة احمد حافظ االطرونى 1473668 كفـءكفـء82011/07/05 أمین مكتبة

السالم االعدادیة المشتركة كوم النور 2011/03/30 ایمان عبدهللا دمحم األدغم 2190537 كفـءكفـء92011/07/05 أمین مكتبة

البوھا االبتدائیة 2011/03/30 ایمان دمحم كامل  كامل العطانى 2181563 كفـءكفـء102011/07/05 أمین مكتبة

الشھید أحمد السید دمحم على موسى 2011/03/30 ایناس محمود حامد صبیح 1473662 كفـءكفـء112011/07/05 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر بھیدة 2011/03/30 بسمھ حامد دمحم السعدنى 2195550 كفـءكفـء122011/07/05 أمین مكتبة

على بن أبى طالب االبتدائیة بدقادوس 2011/03/30 جیھان أحمد عطا خنفس 2204030 كفـءكفـء132011/07/05 أمین مكتبة

الشھید محمود السید عبدالفتاح ھاشم بمیت ابوخالد 2011/03/30 حنان محمود توفیق موسى 2201248 كفـءكفـء142011/07/05 أمین مكتبة

حامد الجوھرى  االبتدائیة تعلیم اسا سى بكفر الحجاز 2011/03/30 دعاء ابراھیم محمود ابراھیم 1471939 كفـءكفـء152011/07/05 أمین مكتبة

الشیخ عبد الرحمن بركة االعدادیة بنین بسنتماى 2011/03/30 راندا ممدوح عبدالعزیز الھوارى 2189027 كفـءكفـء162011/07/05 أمین مكتبة

االمام الشافعى بمیت غمر 2011/03/30 رحاب دمحم فوزى السید 1592240 كفـءكفـء172011/07/05 أمین مكتبة

-----------------------------------
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الشھیدامین حسونة االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 رشا عبدالباسط یوسف صالح 2182485 كفـءكفـء182011/07/05 أمین مكتبة

صالح الدین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 سماح عبد النبى السعید احمد 2182450 كفـءكفـء192011/07/05 أمین مكتبة

العھد الجدید االبتدائیة بدندیط 2011/03/30 سھا السید مصطفي دمحم 1468960 كفـءكفـء202011/07/05 أمین مكتبة

كفر بھیدة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/30 شاھنده دمحم حافظ الشناوى 2182491 كفـءكفـء212011/07/05 أمین مكتبة

میت غمر الثانویةالجدیدة بنات 2011/03/30 شرین متولى حامد متولى 1473276 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

میت غمر الحدیثة االعدادیة بنات 2011/03/30 صفاء حسان  فتوح  عبد المجید 1467669 كفـءكفـء232011/07/05 أمین مكتبة

كوم النور الثانویة بنین 2011/03/30 عبد الحمید مصطفى دمحم خطاب 2181565 كفـءكفـء242011/07/05 أمین مكتبة

میت محسن االبتدائیھ الجدیده 2011/03/30 فاطمة دمحم سلیمان الطویل 1472492 كفـءكفـء252011/07/05 أمین مكتبة

خالد بن الولید االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 فوزیھ دمحم دمحم قشقش 2202095 كفـءكفـء262011/07/05 أمین مكتبة

بھاء الدین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 مروه طلعت محمود عنان 1470576 كفـءكفـء272011/07/05 أمین مكتبة

سنتماى االعدادیھ بنات 2011/03/30 مى فھمى منصور ربیع 2198817 كفـءكفـء282011/07/05 أمین مكتبة

فصول ابونبھان االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نھى سیف النصر دمحم عماره الجمل 1467433 كفـءكفـء292011/07/05 أمین مكتبة

بشالوش الثانویة المشتركة 2011/03/30 ھبھ أحمد ابراھیم الخولى 2190605 كفـءكفـء302011/07/05 أمین مكتبة

الشھید احمد حامد شعیب  المشتركة كوم النور 2011/03/30 ھالل فتحى ھالل شطا 2202085 كفـءكفـء312011/07/05 أمین مكتبة

سنفا االعدادیھ بنات 2011/03/30 وائل ابراھیم العوضى الشیخ 2193573 كفـءكفـء322011/07/05 أمین مكتبة

عثمان بن عفان االبتدائیة بدقادوس 2011/03/30 والء على السید البنا 1469289 كفـءكفـء332011/07/05 أمین مكتبة

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 یاسر الجوھرى عبدالعظیم الجوھرى 2195545 كفـءكفـء342011/07/05 أمین مكتبة
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المؤھل 
األعلي

ابو الشھداء بدماص 1989/06/30 احمد عبدالمقصود احمد جندي 1373917 كفـءكفـء352009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

ابن عنان االبتدائیة بمیت أبو خالد 1987/05/01 إیمان عبد العظیم عبد الرحمن حسن 1372433 كفـءكفـء362009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

كفر نعمان االبتدائیة للتعلیم االساسى 1990/10/27 حنان دمحم ابراھیم على 1439254 كفـءكفـء372009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

الكرامة االبتدائیة بمیت غمر 1999/02/20 عزة ماجد امین خاطر 1460916 كفـءكفـء382009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر بھیدة 1994/09/01 محروسھ أبو الفتوح سالم الشرقاوى 1436343 كفـءكفـء392012/08/22 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول أ

میت غمر الثانویة الزراعیة 1995/08/01 السید محمود فتوح عبد الحمید 1585849 كفـءكفـء402009/02/15 أخصائى نفسى أول أ

فصول كفر الوزیر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 اعتماد سعد عبد الحمید دمحم 1473107 كفـءكفـء412011/07/05 أخصائى نفسى

سنتماى االعدادیھ بنات 2011/03/30 رحاب حمدى الھجرسى عنان 2182456 كفـءكفـء422011/07/05 أخصائى نفسى

السالم االعدادیة المشتركة كوم النور 2011/03/30 رشا أبوبكر عبدالفتاح دمحم خلف 2201228 كفـءكفـء432011/07/05 أخصائى نفسى

میت العز االعدادیة المشتركة 2004/07/01 طارق علي حسانین دمحم 1451282 كفـءكفـء442009/02/15 أخصائى نفسى

بشالوش االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مروة لطفى المتولى ندا 2194382 كفـءكفـء452011/07/05 أخصائى نفسى

المعز لدین اللة االبتدائیة بمیت أبو خالد 1993/02/27 أسامھ عزب على متولى 1422332 كفـءكفـء462009/02/15 أخصائى اجتماعى أول أ

میت غمر المیكانیكیة 1994/10/13 دمحم حسن عبدالفتاح الصیاد 1413616 كفـءكفـء472009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

سنتماى الجدیدة االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 ابتھال عبدالفتاح دمحم عبده 2187716 كفـءكفـء482011/07/05 أخصائى اجتماعى

على بن أبى طالب االبتدائیة بدقادوس 2011/03/30 أحمد عبدالعزیز عبدالفتاح خلف 2198052 كفـءكفـء492011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم الشافعى البیومى بعزبة عفیفى 2011/03/30 احمد نبیل حامد السید سویلم 1472084 كفـءكفـء502011/07/05 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم بكفر سرنجا 2011/03/30 اسالم دمحم احمد الرفاعى 2181567 كفـءكفـء512011/07/05 أخصائى اجتماعى
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الشھید عبدة سمیر السعید عبد الجواد ابو زید ببشال 2011/03/30 أشجان السعید دمحم الستاوى 1469603 كفـءكفـء522011/07/05 أخصائى اجتماعى

على سنجاب أ بمیت محسن ب 2011/03/30 اشرف محمود دمحم فتح هللا 2182459 كفـءكفـء532011/07/05 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 الھام البھى ابوالعز حماده 2195518 كفـءكفـء542011/07/05 أخصائى اجتماعى

الجالء بكوم النور 2011/03/30 أمانى منیر الحسینى عیسى 1467197 كفـءكفـء552011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید عادل نصیر االبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 أمل علي محمود أبو الفتوح 1463079 كفـءكفـء562011/07/05 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 بھال١اسامة بن زیدبھ  أمل كامل على شومان 2189631 كفـءكفـء572011/07/05 أخصائى اجتماعى

بھیدة المشتركة 2011/03/30 أمنیة دمحم عبد الحمید دمحم 1473634 كفـءكفـء582011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید نبیل بكراالبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 آیة جمعھ الشحات المرسى 1472468 كفـءكفـء592011/07/05 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 ایمان دمحم جوده الدسوقى خیال 2204443 كفـءكفـء602011/07/05 أخصائى اجتماعى

میت محسن االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ایمان دمحم عمر أبوالعنین عبده 2194364 كفـءكفـء612011/07/05 أخصائى اجتماعى

سلیم حسن االبتدائیة بمیت ناجى/ د 2011/03/30 ایمن السید حسن اسماعیل 1459537 كفـءكفـء622011/07/05 أخصائى اجتماعى

ابراھیم سعید بسنفا 2011/03/30 ایناس صبرى على على سالمة 1473080 كفـءكفـء632011/07/05 أخصائى اجتماعى

االمام دمحم عبده االبتدائیة بدندیط 2011/03/30 ایناس عبدالمحسن حسن سید اخمد 1470468 كفـءكفـء642011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 بثینة عبد المنعم عبده ابراھیم 1467703 كفـءكفـء652011/07/05 أخصائى اجتماعى

عصام نصر صقر االبتدائیة بسرنجا 2011/03/30 بسمة فرج عبدة متولى الشوریمى 1473482 كفـءكفـء662011/07/05 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر بھیدة 2011/03/30 حسام كمال ابوالفتوح توتو 2194657 كفـءكفـء672011/07/05 أخصائى اجتماعى

السالم بشالوش 2011/03/30 حسن احمد احمد المسلمانى 1427904 كفـءكفـء682011/07/05 أخصائى اجتماعى
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البوھا االبتدائیة 2011/03/30 راندا عبدالرحمن دمحم سنجاب 1473262 كفـءكفـء692011/07/05 أخصائى اجتماعى

متولى عامر االبتدائیة بكفر سرنجا 2011/03/30 رشا صبرى دمحم الكومى 1474042 كفـءكفـء702011/07/05 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بمیت الفرماوى 2011/03/30 رشا نبیل عبداللطیف جاد 2201232 كفـءكفـء712011/07/05 أخصائى اجتماعى

الخلیفة المأمون االبتدائیة بسنتماى 2011/03/30 رغدة صالح السید طمان 1473452 كفـءكفـء722011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر المقدام االبتدائیة 2011/03/30 ریھام الھادى دمحم سرحان 2201242 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاجبى بدقادوس 2011/03/30 سلوى أحمد عوض دمحم 2194672 كفـءكفـء742011/07/05 أخصائى اجتماعى

أتمیده اإلعدادیة المشتركة للتعلیم األساسي 2011/03/30 سماح إبراھیم على دیاب 2194673 كفـءكفـء752011/07/05 أخصائى اجتماعى

الكرامة االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 سماح أحمد أحمد محمود سالم 2188957 كفـءكفـء762011/07/05 أخصائى اجتماعى

النصر بسنتماى 2011/03/30 سماح عبد الحمید مصطفي زاھر 1470274 كفـءكفـء772011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید یوسف ھالل بكوم النور 2011/03/30 شرین دمحم محمود زغلول 1468872 كفـءكفـء782011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدة سمیر السعید عبد الجواد ابو زید ببشال 2011/03/30 شیماء ربیع العزب حسن 1464385 كفـءكفـء792011/07/05 أخصائى اجتماعى

عبدالمنعم ریاض باولیلة 2011/03/30 شیماء فؤاد دمحم سالم 2189694 كفـءكفـء802011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھداء بسمبو مقام 2011/03/30 شیماء دمحم السعید سلیم 2187737 كفـءكفـء812011/07/05 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 ببشالوش١محى الدین عبدة  شیماء دمحم عثمان صبیح 2190704 كفـءكفـء822011/07/05 أخصائى اجتماعى

االمام الشافعى بمیت غمر 2011/03/30 شیماء ھالل عبدالشافى ھالل 1473609 كفـءكفـء832011/02/15 أخصائى اجتماعى

المعز لدین اللة االبتدائیة بمیت أبو خالد 2011/03/30 شیماء وھبھ دمحم مرسى 1469498 كفـءكفـء842011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر المقدام االبتدائیة 2011/03/30 عبیر حسین محمود  علیوه الدیب 1473679 كفـءكفـء852011/07/05 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت غمرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

رقى المعارف االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 فادیھ فاروق یوسف داود 2195538 كفـءكفـء862011/07/05 أخصائى اجتماعى

مدرسة محمود فرج البنوى االبتدائیة باتمیدة 2011/03/30 فاطمھ دمحم مصطفى العاصى 2182413 كفـءكفـء872011/07/05 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان االبتدائیة بدقادوس 2011/03/30 فلایر على متولى الجبالى 2198538 كفـءكفـء882011/07/05 أخصائى اجتماعى

ابن عنان االبتدائیة بمیت أبو خالد 2011/03/30 فیلیب فتحى فھمي اندراوس 1473923 كفـءكفـء892011/07/05 أخصائى اجتماعى

٢كفور البھایتةاالبتدائیة رقم  2011/03/30 المیس عبد القادر ابراھیم احمد 2192278 كفـءكفـء902011/07/05 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/30 لطفى صابر إبراھیم ناصف 2202084 كفـءكفـء912011/07/05 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 لویزه  كمال یوحنا داوود 2195519 كفـءكفـء922011/07/05 أخصائى اجتماعى

الجھادبكفر الھجرسى 2011/03/30 مایسة ابراھیم دمحم المراكبي 1393587 كفـءكفـء932011/07/05 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/30 دمحم السید سعد عوض 2198051 كفـءكفـء942011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر بھیدة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/30 دمحم السید عبد الغنى على 2194412 كفـءكفـء952011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 محمود طلعت محمود عنان 2195549 كفـءكفـء962011/07/05 أخصائى اجتماعى

أ.دمحم الغمراوى أ بمیت ابو خالد ت 2011/03/30 محمود مؤنس دمحم الصیاد 2187697 كفـءكفـء972011/07/05 أخصائى اجتماعى

بھاء الدین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 مروة سالم دمحم سالم 1471999 كفـءكفـء982011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھیدین االبتدائیة بالمعصرة 2011/03/30 مروة سید أحمد سعد سید أحمد الشھابى 1474014 كفـءكفـء992011/07/05 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 منال دمحم احمد حیرم 1442311 كفـءكفـء1002011/07/05 أخصائى اجتماعى

الخلیفة المأمون االبتدائیة بسنتماى 2011/03/30 مي عبد هللا علي فاید 1474110 كفـءكفـء1012011/07/05 أخصائى اجتماعى

التحریر االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 نجالء فتحى عبدهللا شھاب 2194675 كفـءكفـء1022011/07/05 أخصائى اجتماعى
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت غمرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد سعد االبتدائیة للتعلیم االساسى بمیت القرشى 2011/03/30 نجالء ماجد شعبان عبد العال 2183674 كفـءكفـء1032011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید ریاض دمحم ریاض االبتدائیة بسنتماى 2011/03/30 نرمین أبو زید علي مراد الھواري 1473712 كفـءكفـء1042011/07/05 أخصائى اجتماعى

امیر المؤمنین االبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 نرمین فؤاد یوسف یوسف ابراھیم 1473871 كفـءكفـء1052011/07/05 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة بكوم النور 2011/03/30 نسرین عادل السید حاحھ 1472781 كفـءكفـء1062011/07/05 أخصائى اجتماعى

الرشاد االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 نشوى احمد السباعى السباعى 2187725 كفـءكفـء1072011/07/05 أخصائى اجتماعى

قاسم أمین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 نفین نصیف صادق اسكندر 1382395 كفـءكفـء1082011/07/05 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة بسنفا 2011/03/30 نھال دمحم ابراھیم عطا هللا 1473028 كفـءكفـء1092011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر الشراقوةاالبتدائیة 2011/03/30 نھلة صالح البرعى عباس 2204024 كفـءكفـء1102011/07/05 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 ببشالوش٢محى الدین عبدة  نیرة سعد زغلول البربري السید 1444729 كفـءكفـء1112011/07/05 أخصائى اجتماعى

١الغمرى بمیت ناجى  2011/03/30 ھاني عوني متري اسكندر 1465357 كفـءكفـء1122011/07/05 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص بشال 2011/03/30 ھبھ دمحمصالح على خلیفھ 2187685 كفـءكفـء1132011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم صبرى االبتدائیة بسنفا 2011/03/30 ھناء على عبد الحمید قندیل 1472955 كفـءكفـء1142011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر نعمان االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/30 ھیام جابر ماھر عبدالعال 2198821 كفـءكفـء1152011/07/05 أخصائى اجتماعى

١كفور البھایتة االبتدائیة رقم  2011/03/30 وفاء علي حسن جریشھ 1453439 كفـءكفـء1162011/07/05 أخصائى اجتماعى

الھدایة االبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 والء أحمد الشحات موسى 1473045 كفـءكفـء1172011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید عوض ریاض االعدادیة المشتركة بسمبو مقام 1981/11/01 سعاد عبد الحمید السباعى العوضى 1357505 كفـءكفـء1182009/11/05 معلم خبیر

میت غمر الفنیة بنات 1983/11/15 عنایات سالم عبد الخالق سالم 1369214 كفـءكفـء1192009/02/15 معلم خبیر
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت غمرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دندیط االعدادیھ بنین 1992/09/01 أمانى عبد المحسن دمحم السید 1430207 كفـءكفـء1202009/02/15 معلم أول أ

میت غمر المیكانیكیة 1989/08/14 ایمان مصطفى عبدالعظیم یونس 1403992 كفـءكفـء1212009/02/15 معلم أول أ

كوم النور الثانویة بنین 1996/09/01 ایمن دمحم سید احمد الصاوى 1446186 كفـءكفـء1222012/09/20 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/07/11 سلوى السعید حجازى إبراھیم 1380590 كفـءكفـء1232009/02/15 معلم أول أ

میت الفرماوى الثانویة المشتركة 1986/09/01 سمیر مرتضي حسین الھواري 1394796 كفـءكفـء1242009/11/05 معلم أول أ

الشھیدامین حسونة االبتدائیة بمیت غمر 1984/09/01 مجدي عبد المجید ابراھیم بشر 1392825 كفـءكفـء1252009/02/15 معلم أول أ

دمحم محمود العناني المشتركة للتعلیم األساسي بدماص 1992/12/01 محمود احمد عبد الصمد فتح الباب 1466564 كفـءكفـء1262009/02/15 معلم أول أ

الشھید أحمد السید دمحم على موسى 1983/12/01 مصطفى دمحم متولى الشین 1374716 كفـءكفـء1272009/11/25 معلم أول أ

الحاجبى بدقادوس 1993/12/01 مصطفي ابو المجد دمحم مصطفي 1432857 كفـءكفـء1282009/02/15 معلم أول أ

دمحم محمود العناني المشتركة للتعلیم األساسي بدماص 1995/09/01 منال عبدالعلیم محمود السید 1446442 كفـءكفـء1292012/08/22 دكتوراهمعلم أول أ

الشھید دمحم عبدهللا دمحم الزمزمى بكفر الوزیر 1992/12/01 نوال عبدالمجید یوسف عقل 1428934 كفـءكفـء1302009/02/15 معلم أول أ

امیر المؤمنین االبتدائیة بصھرجت الكبرى 1987/05/01 أحمد إبراھیم نصیر خطابي 1369050 كفـءكفـء1312009/11/05 معلم أول

میت غمر االبتدائیة الجدیدة 1984/12/01 احمد مصطفى على سالم 1373384 كفـءكفـء1322009/02/15 معلم أول

میت غمر االعدادیة بنین 1999/02/20 ألفت عبد الحمید السید المسلمى 1462532 كفـءكفـء1332009/02/15 معلم أول

اتمیدة التجاریة المشتركة 1999/02/20 آمال جمعة عرفھ عبد الرازق 1424466 كفـءكفـء1342009/02/15 معلم أول

قاسم أمین االبتدائیة بمیت غمر 1988/11/01 ایفان فھمى احمد سلیمان 1394632 كفـءكفـء1352009/02/15 معلم أول

روضة اطفال اتمیدة الجدیدة 1999/02/20 إیمان عطیة محمود عطیة رمضان 1460790 كفـءكفـء1362009/02/15 معلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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میت غمرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االبتدائیة بمیت غمر 2000/10/04 إیمان مسعد سید احمد عوض 1467613 كفـءكفـء1372012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

صھرجت الكبرى الثانویة المشتركة 1997/12/02 ثناء علي السید علي 1406949 كفـءكفـء1382009/02/15 معلم أول

میت غمر الفنیة بنات 1995/09/01 حسام الدین عبد الحمید ذكى دمحم 1475828 كفـءكفـء1392009/02/15 معلم أول

میت غمر االبتدائیة الجدیدة 1991/01/09 حمدى مصطفى حسن الزفتاوى 1416343 كفـءكفـء1402009/11/05 معلم أول

الكرامة االبتدائیة بمیت غمر 1991/09/01 حنان حسن السید معبد 1441115 كفـءكفـء1412009/02/15 معلم أول

كفر الشھید للتعلیم االساسى 1999/07/13 رحاب احمد حسن احمد 1462283 كفـءكفـء1422009/02/15 معلم أول

السالم االبتدائیة بمیت غمر 1996/09/01 رحاب على عبده محرم 1452903 كفـءكفـء1432009/02/15 معلم أول

الحاجبى بدقادوس 1982/06/30 رضا فھمي مصیلحي الھاللي 1357993 كفـءكفـء1442009/02/15 معلم أول

الشھید عبدة سمیر السعید عبد الجواد ابو زید ببشال 1986/09/01 عادل مصطفى عبد الحافظ السید 1402555 كفـءكفـء1452009/02/15 معلم أول

سنتماى االعدادیھ بنات 1988/11/01 عبد الحمید محمود عبد الحمید الشاعر 1422947 كفـءكفـء1462009/02/15 معلم أول

سرنجا االعدادیھ المشتركھ 2002/05/01 عبدالرحمن عبدالموجود حسن على 1520939 كفـءكفـء1472012/06/01 ماجیستیرمعلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة بمیت غمر 1990/09/01 فاتن دمحم ابراھیم فویلة 1430579 كفـءكفـء1482009/02/15 معلم أول

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة بمیت غمر 1989/09/01 فاطمة محمود دمحم الشریف 1422132 كفـءكفـء1492009/02/15 معلم أول

ھال االعدادیة المشتركة 1995/09/01 فایزة ابوسبع عیسى ابوسبع 1466737 كفـءكفـء1502009/02/15 معلم أول

عرابى بكوم النور 1986/09/01 لیلى مصطفى دمحم شتا 1411255 كفـءكفـء1512009/02/15 معلم أول

كفر میت العز االعدادیھ المشتركھ 1999/02/20 مجدى السید عبد المحسن عبد الواحد 1456341 كفـءكفـء1522009/02/15 معلم أول

میت غمر الفنیة بنات 1999/02/20 دمحم على حسن غالیة 1428162 كفـءكفـء1532009/02/15 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

اتمیدة التجاریة المشتركة 1999/05/12 محمود أحمد دمحم رمضان 1453438 كفـءكفـء1542009/11/05 معلم أول

التحریر االبتدائیة بمیت غمر 1987/11/01 منال دمحم محب عبده منصور البردویل 1391933 كفـءكفـء1552009/02/15 معلم أول

االمام الشافعى بمیت غمر 1995/09/01 نادیة كامل دمحم مصطفى 1449495 كفـءكفـء1562009/02/15 معلم أول

میت غمر االعدادیة المشتركة 1995/09/01 نجالء فتحى على سیدأحمد 1783707 كفـءكفـء1572009/02/15 معلم أول

امیر المؤمنین االبتدائیة بصھرجت الكبرى 1998/12/26 نھا شاكر عبد هللا ھالل 1459998 كفـءكفـء1582009/02/15 معلم أول

الجھادبكفر الھجرسى 1990/09/01 ھدى دمحم عبد الحى الھوارى 1431338 كفـءكفـء1592009/02/15 معلم أول

میت غمر الفنیة بنات 1996/09/01 ھشام امین على علي العجمى 1454657 كفـءكفـء1602011/06/21 معلم أول

الشھداء بسمبو مقام 1994/11/29 ھالل محمود عبد هللا احمد عبد هللا 1450299 كفـءكفـء1612008/11/24 معلم أول

قاسم أمین االبتدائیة بمیت غمر 1991/11/01 وفاء عطیھ دمحم كربل 1435955 كفـءكفـء1622009/02/15 معلم أول

عمر بن الخطاب الثانویة بنین بمیت غمر 1995/09/01 ولید دمحم مدحت حامد زیان 1438178 كفـءكفـء1632008/10/30 معلم أول

رشید رضا االبتدائیة بجصفا 2011/03/30 احالم جودة عنانى دمحم 2192260 كفـءكفـء1642011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 احمد الخزامى دمحم متولى عبده 2181504 كفـءكفـء1652011/07/05 معلم

الشھید محمود السید عبدالفتاح ھاشم بمیت ابوخالد 2002/05/01 احمد سامي عبد القادر سعد 1687471 كفـءكفـء1662009/02/15 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر بھیدة 2011/03/30 أحمد شفیق أحمد البرعى 1616613 كفـءكفـء1672011/07/05 معلم

فصول ابونبھان االعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد صبرى دمحم عماره عیسى 2182453 كفـءكفـء1682011/07/05 معلم

الشھید مصطفى احمد السید الوتیدى ببشال 2011/03/30 أحمد عبد العال أحمد دمحم 2178369 كفـءكفـء1692011/07/05 معلم

میت غمر الفنیة التجاریة 2011/07/05 أحمد عبدالفتاح محمود عبدالرحیم 2206999 كفـءكفـء1702011/07/05 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القیطون الثانویة المشتركة 2011/03/30 احمد على زكریا النادى 2192268 كفـءكفـء1712011/07/05 معلم

میت غمر المیكانیكیة 2011/03/30 احمد فرحات حسن عبدالرازق 2187704 كفـءكفـء1722011/07/05 معلم

كفر الشراقوةاالبتدائیة 2011/03/30 احمد فؤاد سراج الدین احمد السید نوار 2192427 كفـءكفـء1732011/07/05 معلم

حامد الجوھرى االعدادیة المشتركة بكفر الحجازى 2011/03/30 أحمد دمحم السید سویلم 2189448 كفـءكفـء1742011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 ارزاق دمحم اسماعیل اسماعیل جبل 2201145 كفـءكفـء1752011/07/05 معلم

سنفا االبتدائیة 2011/07/05 اسالم العوضى متولى السكرى 2340685 كفـءكفـء1762011/07/05 معلم

دندیط االعدادیھ بنین 2011/03/30 اسالم محمود دمحم محمود النجار 2204988 كفـءكفـء1772011/07/05 معلم

كوم النور االعدادیة بنات 2011/07/05 أسماء أحمد مختار النجار 2308338 كفـءكفـء1782011/07/05 معلم

میت غمر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/05 أسماء السعید السعید سالمة 2295527 كفـءكفـء1792011/07/05 معلم

میت غمر االبتدائیة الجدیدة 2011/07/05 أسماء بكر مرسي عیسى 2295523 كفـءكفـء1802011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 أسماء سامى على البحقیرى 2199386 كفـءكفـء1812011/07/05 معلم

دمحم الغمراوي المشتركة للتعلیم األساسي بمیت ابوخالد 2011/03/30 اسماء مصطفى السعید دمحم ابراھیم احمد 2195541 كفـءكفـء1822011/07/05 معلم

حامد الجوھرى االعدادیة المشتركة بكفر الحجازى 2011/03/30 أشرف عبدالمحسن دمحم السعید 2202080 كفـءكفـء1832011/07/05 معلم

متولى عامر االبتدائیة بكفر سرنجا 2011/03/30 افكار قاسم امین ھالل 2192272 كفـءكفـء1842011/07/05 معلم

میت غمر الفنیة التجاریة 2011/07/05 السعید عطیھ السعید المتولى الشافعى 2206995 كفـءكفـء1852011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 السعید دمحم سلیم عبدهللا 2181537 كفـءكفـء1862011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 السید أحمد ھالل الھنداوى 2183672 كفـءكفـء1872011/07/05 معلم
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كفر الشراقوة األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 السید محمود إبراھیم رشوان 2194593 كفـءكفـء1882011/07/05 معلم

ابراھیم سعید بسنفا 2011/03/30 السیده نظمى أحمد عثمان 2195823 كفـءكفـء1892011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 امانى  عبد السمیع حسین خفاجى ابو زید 2201144 كفـءكفـء1902011/07/05 معلم

محسن ببشال 2011/03/30 أمانى أحمد أحمد عویس 2190710 كفـءكفـء1912011/07/05 معلم

عرابى بكوم النور 2011/03/30 أمانى صالح أحمد شحاتة 2198590 كفـءكفـء1922011/07/05 معلم

الشھید مصطفى احمد السید الوتیدى ببشال 2011/03/30 أمانى عبدالعظیم دمحم سنبل 2204036 كفـءكفـء1932011/07/05 معلم

دمحم محمود العناني للتعلیم األساسي بدماص 2011/03/30 أمانى عزت ابراھیم عبده شعبان 2198060 كفـءكفـء1942011/07/05 معلم

فصول كفر الشراقوة 2011/07/11 امانى عید السید حسین 2209891 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

السادات باتمیدة 2011/03/30 أمانى فكرى إبراھیم مكاوى 2202089 كفـءكفـء1962011/07/05 معلم

البوھا االبتدائیة 2011/03/30 أمانى متولى خلیفھ متولى 2202094 كفـءكفـء1972011/07/05 معلم

الوحدة االبتدائیة  للتعلیم االساسى بمیت محسن 2011/03/30 أمانى دمحم إبراھیم القصیرى 2202082 كفـءكفـء1982011/07/05 معلم

سلیم حسن االبتدائیة بمیت ناجى/ د 2011/03/30 أمانى دمحم أحمد عبد السالم 2198337 كفـءكفـء1992011/07/05 معلم

میت غمر المیكانیكیة 1999/02/20 أماني عبدالعزیز دمحم الجندي 1461271 كفـءكفـء2002009/02/15 معلم

التحریر االعدادیة المشتركة بأتمیدة 2011/03/30 امل  عبد هللا امین  دمحماحمد عبد الغني 2117105 كفـءكفـء2012011/03/30 معلم

القادسیة االبتدائیة بمیت العز 2011/03/30 أمل جاد علیوه دمحم أبوالعال 2194444 كفـءكفـء2022011/07/05 معلم

فصول ابتدائى تجریبیھ ملحقھ بمدرسة میت غمر 
للتعلیم االساسى

2011/03/30 اموره عبدالسالم فتوحھ العیسوى 2195543 كفـءكفـء2032011/07/05 معلم

عزبة على دمحم االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 أمیر عادل الدسوقى عبدالمعطى 2201243 كفـءكفـء2042011/07/05 معلم
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األعلي

على بن ابى طالب االبتدائیة بأتمیدة 2011/07/05 أمیرة السعید عبدالعزیز الشھبھ 2316338 كفـءكفـء2052011/07/05 معلم

كفر الدمحمیة االبتدائیة 2011/03/30 أمیرة صالح دمحم عنانى 2189739 كفـءكفـء2062011/07/05 معلم

ابراھیم سعید بسنفا 2011/03/30 أمیرة عبدالحمید عبد الجید على سعید 2195715 كفـءكفـء2072011/07/05 معلم

بشال الثانویة التجاریة المشتركة 2009/03/30 أمیرة دمحم عبد الحمید  حسن البنا 1472878 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

2011/03/30 ببشالوش٢محى الدین عبدة  امیره ماھر السعید عبدالرءوف 2181506 كفـءكفـء2092011/07/05 معلم

التحریر االعدادیة المشتركة بأتمیدة 2011/03/30 امیره دمحم حسن ابورمضان 2187687 كفـءكفـء2102011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 أمیره دمحم على دمحم 2198083 كفـءكفـء2112011/07/05 معلم

قاسم أمین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 انتصار دمحم عبد المطلب دمحم البسیونى 2192340 كفـءكفـء2122011/07/05 معلم

عمرو بن العاص بشال 2011/03/30 أنوار أحمد الغریب أحمد 2198065 كفـءكفـء2132011/07/05 معلم

محسن ببشال 2011/03/30 mایرینى مرقص ابراھیم عطا 2182941 كفـءكفـء2142011/07/05 معلم

محمود عبد ربھ االبتدائیة بسمبو مقام 2011/03/30 إیمان إبراھیم حسین البطل 2202079 كفـءكفـء2152011/07/05 معلم

میت یعیش االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/30 ایمان احمد عبدالمعطى عبدهللا 2183798 كفـءكفـء2162011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 ایمان أحمد عفیفى دمحم 2199347 كفـءكفـء2172011/07/05 معلم

الشھید دمحم عبدهللا دمحم الزمزمى بكفر الوزیر 2011/03/30 إیمان أحمد مأمون أحمد 2198812 كفـءكفـء2182011/07/05 معلم

كفر نعمان 2011/03/30 ایمان السید عرفات الشرقاوى 2183690 كفـءكفـء2192011/07/05 معلم

الخلیفة المأمون االبتدائیة بسنتماى 2011/03/30 إیمان انور عزیز إبراھیم 2198819 كفـءكفـء2202011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 ایمان رضا  عبدالفتاح الصباغ 2197235 كفـءكفـء2212011/07/05 معلم
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األعلي

الدكتور دمحم ھالل االبتدائیة بكوم النور تعلیم أساسى 2011/07/01 ایمان سعدالدین أحمد عبدالفتاح 2286983 كفـءكفـء2222011/07/05 معلم

الشھید عبد الفتاح بدر بكفر النصر 2011/03/30 ایمان شرف ابراھیم نصر 2204016 كفـءكفـء2232011/07/05 معلم

سنفا االعدادیھ بنات 2011/07/05 إیمان عبد العزیز أبو سبع أحمد 2382416 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

أتمیده اإلعدادیة المشتركة للتعلیم األساسي 2011/03/30 إیمان عبدالفتاح حسن منصور 2201246 كفـءكفـء2252011/07/05 معلم

الشھید مصطفى احمد السید الوتیدى ببشال 2011/03/30 ایمان فكرى السید امبابى 2198632 كفـءكفـء2262011/07/05 معلم

الشیخ عبد الرحمن بركة االعدادیة بنین بسنتماى 2011/03/30 إیمان مالك عبدالمعین بشر 2201257 كفـءكفـء2272011/07/05 معلم

التعاون االبتدائیة بالبوھا 2011/03/30 ایمان دمحم السعید عماره 2183662 كفـءكفـء2282011/07/05 معلم

الشھید أحمد السید دمحم على موسى 2011/03/30 ایمان دمحم على السرنجاوى 2192296 كفـءكفـء2292011/07/05 معلم

مجمع أتمیدة 2011/03/30 ایمان دمحم مصطفى العاصى 2192243 كفـءكفـء2302011/07/05 معلم

٢كفور البھایتةاالبتدائیة رقم  2011/03/30 ایمان منیر على حسن 2183802 كفـءكفـء2312011/07/05 معلم

الشھید عوض ریاض االعدادیة المشتركة بسمبو مقام 2011/03/30 ایمان یوسف دمحم دمحم 2192428 كفـءكفـء2322011/07/05 معلم

دماص االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/30 أیمن قاسم دمحم قاسم 2201236 كفـءكفـء2332011/07/05 معلم

على مبارك باولیلة 2011/03/30 ایناس رمضان طلبھ شحتوا 2182440 كفـءكفـء2342011/07/05 معلم

الشھید السعودى االبتدائیة بأتمیدة 2011/03/30 بسمة محمود حسین احمد رزق 2192267 كفـءكفـء2352011/07/05 معلم

التعاون االبتدائیة بالبوھا 2011/03/30 بسمھ امین محمود ھاشم 2183659 كفـءكفـء2362011/07/05 معلم

السیدة أسماء االبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 بسمھ قدرى دمحم ابوشنب 2195498 كفـءكفـء2372011/07/05 معلم

دماص االعدادیة بنات 2011/03/30 بھاء الدین شكرى أحمد مسعود شحاتھ 2190646 كفـءكفـء2382011/07/05 معلم
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األعلي

ناصر بكفر النعیم 2011/03/30 بوسى نصر مصطفى مطر 2194599 كفـءكفـء2392011/07/05 معلم

میت غمر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 بیتر اسكندر نجیب  اسكندر 2195547 كفـءكفـء2402011/07/05 معلم

ابو الشھداء بدماص 2011/03/30 تامر شعبان عوض عبدالغفار 2194658 كفـءكفـء2412011/07/05 معلم

٢كفور البھایتةاالبتدائیة رقم  2011/07/05 تھانى رأفت عبدالرحمن عید 2259044 كفـءكفـء2422011/07/05 معلم

بشال االعدادیة بنات 2011/03/30 تھاني عبدالمحسن السید دمحمسید االھل 2119267 كفـءكفـء2432011/03/30 معلم

البوھا االعدادیة بنین 2011/07/05 ثمر العربى حامد مأمون 2308198 كفـءكفـء2442011/07/05 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة بدندیط 1989/11/07 جوده دمحم عبد الواحد حجاب 1360772 كفـءكفـء2452009/02/15 معلم

سید خلیل بكوم النور 2011/03/30 حسام احمد على الدیب 2182457 كفـءكفـء2462011/07/05 معلم

سنتماى االعدادیھ بنات 2011/03/30 حسام رضا دمحم مزروع 2183709 كفـءكفـء2472011/07/05 معلم

احمد سعد االبتدائیة للتعلیم االساسى بمیت القرشى 2011/03/30 حسام محمود حامد العزازى 2202088 كفـءكفـء2482011/07/05 معلم

روضة الشھید دمحم الشافعى بیومى بعزبة عفیفى 2011/07/05 حسناء حسنى السید أحمد 2393990 كفـءكفـء2492011/07/05 معلم

محسن االعدادیة بنین للتعلیم االساسى ببشال 2011/07/05 حسناء عبده قندیل عبد المعطى دمحم الوكیل 2383307 كفـءكفـء2502011/07/05 معلم

أتمیدة اإلبتدائیة للتعلیم األساسي 2011/03/30 حسین عبد القادر ابراھیم السید 2178300 كفـءكفـء2512011/07/05 معلم

الشھید یوسف ھالل بكوم النور 2011/07/05 حنان أحمد دمحم جمعھ 2286099 كفـءكفـء2522011/07/05 معلم

روضة اطفال  نجیھ الغریب بدماص 2011/07/05 حنان السید ابراھیم دمحم 2287944 كفـءكفـء2532011/07/05 معلم

كفر بھیدة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/30 حنان السید عبدالبارى ستو 2194668 كفـءكفـء2542011/07/05 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة بدندیط 2011/03/30 حنان حسن مصطفى الدیب 2192420 كفـءكفـء2552011/07/05 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید تامر بكر االعدادیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 حنان عبد الغني احمد الرفاعي 1454677 كفـءكفـء2562011/07/05 معلم

سید خلیل بكوم النور 2011/03/30 حنان عبداللطیف عبداللطیف حسن 2183663 كفـءكفـء2572011/07/05 معلم

حامد الجوھرى االعدادیة المشتركة بكفر الحجازى 2004/07/01 حنان دمحم أحمد أحمد 1470011 كفـءكفـء2582009/02/15 معلم

الثانویھ التجاریھ میت ابوخالد فصول ملحقھ 2011/03/30 خالد كمال دمحم ابراھیم 2188103 كفـءكفـء2592011/07/05 معلم

كفر الدمحمیة االبتدائیة 2011/03/30 دالیا عبد الصادق امام دمحم 2189719 كفـءكفـء2602011/07/05 معلم

ھال االعدادیة الحدیثة المشتركة للتعلیم األساسي 2011/03/30 دعاء بیومى دمحم الخطاب 2201237 كفـءكفـء2612011/07/05 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 دعاء عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود 2202017 كفـءكفـء2622011/07/05 معلم

ھال االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 دعاء عبدالھادى عبدالھادى عبدالھادى درویش 2202581 كفـءكفـء2632011/07/05 معلم

محسن للتعلیم االساسى ب 2011/03/30 دعاء عید عبدهللا فرج 2198077 كفـءكفـء2642011/07/05 معلم

فصول ابونبھان االعدادیة المشتركة 2011/07/05 دعاء محروس السید بیومى 2316298 كفـءكفـء2652011/07/05 معلم

االتحاد بمیت یعیش 2011/03/30 دعاء دمحم ابراھیم عطیھ 2190686 كفـءكفـء2662011/07/05 معلم

الشھیدین االبتدائیة بالمعصرة 2011/03/30 دعاء دمحم احمد زوال 1608855 كفـءكفـء2672011/07/05 معلم

الوحدة االبتدائیة  للتعلیم االساسى بمیت محسن 2011/03/30 دعاء دمحم حسن القصیرى 2183800 كفـءكفـء2682011/07/05 معلم

شھداء التحریر االعدادیة بنات بدقادوس 2011/03/30 دعاء دمحم مصطفى سیدأحمد الشینى 2232661 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

میت غمر االعدادیة بنین 2011/03/30 دعاء مصطفى حامد دمحم حامد 2176708 كفـءكفـء2702011/07/05 معلم

محمود عبد ربھ االبتدائیة بسمبو مقام 2011/03/30 دینا على عبد الحمید زیادة 2194463 كفـءكفـء2712011/07/05 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیھ المشتركھ بكوم النور 2011/03/30 رانیا عبدالفتاح دمحم معروف 2192280 كفـءكفـء2722011/07/05 معلم
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األعلي

على بن ابى طالب االبتدائیة بأتمیدة 2011/03/30 رانیا فتحى دمحم عبدالرحیم 2187735 كفـءكفـء2732011/07/05 معلم

یحیى االدغم للتعلیم االساسى بكوم النور 2011/03/30 رانیا دمحم عصام عبدالعزیز 2202090 كفـءكفـء2742011/07/05 معلم

البوھا االبتدائیة 2011/03/30 رانیا محمود عبداللطیف یس 2183656 كفـءكفـء2752011/07/05 معلم

مجمع أتمیدة 2011/03/30 رانیھ السید على إبراھیم 2201260 كفـءكفـء2762011/07/05 معلم

الشھید احمد حامد شعیب  المشتركة كوم النور 2011/07/05 رباب السعید عبدالسمیع أمین سمرى 2355063 كفـءكفـء2772011/07/05 معلم

االعدادیھ المھنیھ للصم وضعاف السمع بدقادوس 2011/03/30 رحاب حافظ عبدالحمید دمحم 1592246 كفـءكفـء2782011/07/05 معلم

التعاون االبتدائیة بالبوھا 2011/03/30 رحاب سعد احمد االشرم 2183665 كفـءكفـء2792011/07/05 معلم

الشھید محمود السید عبدالفتاح ھاشم بمیت ابوخالد 2011/03/30 رحاب عادل على الصعیدى 2202019 كفـءكفـء2802011/07/05 معلم

الحاجبى بدقادوس 2011/03/30 رحاب عبدالجواد دمحم عثمان 2204018 كفـءكفـء2812011/07/05 معلم

الشھید عبد الفتاح بدر بكفر النصر 2011/03/30 رشا أحمد ابراھیم شرف نصر 2204013 كفـءكفـء2822011/07/05 معلم

كفر داود مطر االبتدائیة 2011/03/30 رشا سمیر الھادى عبدالحمید 2198820 كفـءكفـء2832011/07/05 معلم

الشھید السعودى االبتدائیة بأتمیدة 2011/03/30 رشا عزت دمحم عبد الرحمن الدقلھ 2182438 كفـءكفـء2842011/07/05 معلم

الھدایة االبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 رشا دمحم حمدى عطا  مصطفى 2197187 كفـءكفـء2852011/07/05 معلم

كفر بھیدة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/30 رشا دمحم سلیمان دمحم 2197218 كفـءكفـء2862011/07/05 معلم

السادات باتمیدة 2011/03/30 رشا دمحم فتحى دمحم مصطفى 2192236 كفـءكفـء2872011/07/05 معلم

١كفور البھایتة االبتدائیة رقم  2011/03/30 رشا محمود منصور عبد اللطیف 2192425 كفـءكفـء2882011/07/05 معلم

روضة اطفال على سنجاب بمیت محسن 2011/07/05 رضا عبدالسالم مصطفى عبدالسالم شرف الدین 2388297 كفـءكفـء2892011/07/05 معلم
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كفر المقدام االبتدائیة 2011/03/30 رضا كامل حسن دمحم 2201229 كفـءكفـء2902011/07/05 معلم

االمام الشافعى بمیت غمر 2011/03/30 رضوى فؤاد دمحم سالم 2198624 كفـءكفـء2912011/07/05 معلم

اتمیدة االعدادیة بنات 2011/07/05 رغدة طارق عبد الحكیم بكر عبدهللا 2254564 كفـءكفـء2922011/07/05 معلم

شھداء اكتوبر بالمعصرة المشتركھ 2011/07/05 رھام على أحمد علیوه العوضى 2379284 كفـءكفـء2932011/07/05 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة بدندیط 2011/03/30 ریھام رمضان رجب الخولى 2198823 كفـءكفـء2942011/07/05 معلم

2011/03/30 بھال١اسامة بن زیدبھ  زین العابدین زاھر دمحم موسى 2189088 كفـءكفـء2952011/07/05 معلم

على مبارك باولیلة 2011/03/30 زینب جبر فایز دمحم 2185594 كفـءكفـء2962011/07/05 معلم

الشھید مصطفى احمد السید الوتیدى ببشال 2011/03/30 زینب عبده ذكى رزق الشرقاوى 2199142 كفـءكفـء2972011/07/05 معلم

دمحم كریم للتعلیم االساسى بكفر سرنجا 2011/03/30 زینب مصطفى السید بندارى 2198809 كفـءكفـء2982011/07/05 معلم

على أبو عایشة المشتركة للتعلیم االساسى بجصفا 2011/03/30 سامیة شعالن دمحم عبدالنبى 2199307 كفـءكفـء2992011/07/05 معلم

الوحدة المجمعة بسنفا 2011/03/30 سامیھ جمال مصطفى الدسوقى 2181491 كفـءكفـء3002011/07/05 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 سامیھ صادق لبیب نقوال 2187177 كفـءكفـء3012011/07/05 معلم

نجیة الغریب االبتدائیة بدماص 2011/03/30 سامیھ عبدالفتاح عطا عبدالفتاح 2198804 كفـءكفـء3022011/07/05 معلم

محسن األعدادیھ المشتركة بشال 2011/07/05 سامیھ مصطفى فتوحھ اللبودى 2326506 كفـءكفـء3032011/07/05 معلم

نجیة الغریب االبتدائیة بدماص 2011/03/30 سحر أحمد عبدالحق سالمة 2197128 كفـءكفـء3042011/07/05 معلم

شھداء اكتوبر بالمعصرة المشتركھ 2002/05/01 سحر دمحم الرفاعى عبد الحمید 1791499 كفـءكفـء3052010/03/13 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2011/03/30 سحر محمود عبدهللا دمحم 2198281 كفـءكفـء3062011/07/05 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

االعدادیھ المھنیھ للصم وضعاف السمع بدقادوس 2011/03/30 سعاد دمحم محمود سیداحمد 2118084 كفـءكفـء3072011/03/30 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 سلوى صدیق ناصف أحمد 2199357 كفـءكفـء3082011/07/05 معلم

ھال االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سماح  مھدى محمود المھدى 2183792 كفـءكفـء3092011/07/05 معلم

الشھید دمحم صبرى االبتدائیة بسنفا 2011/07/05 سماح جوده مصطفى مصطفى أبو رمضان 2347784 كفـءكفـء3102011/07/05 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیھ المشتركھ بكوم النور 2011/03/30 سماح زكریا احمد زیادة 1608178 كفـءكفـء3112011/07/05 معلم

كفر الشراقوة األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 سماح عبدالفتاح المرسى السید 2189776 كفـءكفـء3122011/07/05 معلم

ھال االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 سماح متولى  عبد هللا متولى 2183762 كفـءفوق المتوسط3132011/07/05 معلم

الشھید عوض ریاض االعدادیة المشتركة بسمبو مقام 2011/03/30 سمر أحمد دمحم ندا 1530607 كفـءكفـء3142011/07/05 معلم

محسن االعدادیة بنین للتعلیم االساسى ببشال 2011/03/30 سمر صبحى دمحم القناوى 2187730 كفـءكفـء3152011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 سمر عبدالحمید مصطفى زاھر 2194679 كفـءكفـء3162011/07/05 معلم

عمر مكرم بكفر سرنجا 2011/03/30 سمر عبدالعزیز عبدالجواد الشافعى 2198814 كفـءكفـء3172011/07/05 معلم

الشھید عمر عبدالوھاب المصلحى الزینى بكفر الشیخ 
ھالل

2011/07/05 سمر محمود عبدالرحمن علیوه 2354151 كفـءكفـء3182011/07/25 معلم

میت محسن االبتدائیھ الجدیده 2011/03/30 سمر یحیى رزق سید االھل 2187702 كفـءكفـء3192011/07/05 معلم

كفر الشراقوة األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 سمیره دمحم كیالنى عبدالمطلب 2187722 كفـءكفـء3202011/07/05 معلم

الثورة بمیت القرشى 2011/03/30 سناء محروس السید زھران 2183770 كفـءكفـء3212011/07/05 معلم

كفر الشراقوةاالبتدائیة 2011/03/30 سوزان عبد السمیع ابو الحمد ابراھیم 2183799 كفـءكفـء3222011/07/05 معلم

كفر المقدام االبتدائیة 2011/03/30 سومھ دمحم محمود داود 2187690 كفـءكفـء3232011/07/05 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 شریف عبد اللطیف امین الشریف 1472271 كفـءكفـء3242011/07/05 معلم

شھداء التحریر االعدادیة بنات بدقادوس 2011/03/30 شریھان زكریا عطیة حسن 2131043 كفـءكفـء3252011/03/30 معلم

یحیى األدغم للتعلیم األساسى بكوم النور 2011/03/30 شیرین الحسینى دمحم معروف 2192219 كفـءكفـء3262011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 شیرین حمدى السید ابراھیم الشعراوى 2199375 كفـءكفـء3272011/07/05 معلم

على أبو عایشة المشتركة للتعلیم االساسى بجصفا 2011/03/30 شیرین صالح الدین دمحم على 2193545 كفـءكفـء3282011/07/05 معلم

الشھید احمد عبدالمحسن دمحم فرحات بكفر على بدره 2011/03/30 شیماء السید  متولى أحمد سویلم 2189044 كفـءكفـء3292011/07/05 معلم

الحاكمیة االبتدائیة 2011/03/30 شیماء العربى دیاب احمد عبد هللا 2189749 كفـءكفـء3302011/07/05 معلم

2011/03/30 بھال١اسامة بن زیدبھ  شیماء حسنى السید أحمد 2189667 كفـءكفـء3312011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 شیماء شحتھ إبراھیم حالوه 2194670 كفـءكفـء3322011/07/05 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة بكوم النور 2011/03/30 شیماء دمحم العرباوى حجازى 2187729 كفـءكفـء3332011/07/05 معلم

یحیى االدغم للتعلیم االساسى بكوم النور 2011/03/30 شیماء دمحم سلیم عجاجھ 2204021 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

میت محسن االبتدائیھ الجدیده 2011/03/30 شیماء محمود عبد الخالق االمام 2183435 كفـءكفـء3352011/07/05 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر بھیدة 2011/03/30 صافیناز ابراھیم دمحم القطاوى 2182420 كفـءكفـء3362011/07/05 معلم

السادات االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 صفاء حسن السعید علیوه 2189730 كفـءكفـء3372011/07/05 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2011/03/30 صفاء فتحى بدوى احمد بدوى 2192419 كفـءكفـء3382011/07/05 معلم

الدكتور دمحم ھالل االبتدائیة بكوم النور تعلیم أساسى 2011/03/30 صفاء دمحم دمحم دویدار 1530612 كفـءكفـء3392011/07/05 معلم

بشالوش االعدادیة المشتركة 2011/03/30 طارق ابراھیم المتولى المتولى مدكور 2198262 كفـءكفـء3402011/07/05 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت محسن االبتدائیھ الجدیده 2011/03/30 عادل احمد عبدالرحمن الشاھد 1530603 كفـءكفـء3412011/07/05 معلم

الشھید دمحم صبرى االبتدائیة بسنفا 2011/03/30 عاصم إبراھیم أحمد  الشوربجى 2194653 كفـءكفـء3422011/07/05 معلم

الحریةبكفر بھیدة 2011/03/30 عالیھ جالل مصطفى عیاد 2198066 كفـءكفـء3432011/07/05 معلم

الشھیدامین حسونة االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 عبدهللا حسین عبدهللا األطرونى 2207004 كفـءكفـء3442011/07/05 معلم

نجیة الغریب االبتدائیة بدماص 2011/03/30 عبیر محمود عبدهللا العوضى عجینھ 2197181 كفـءكفـء3452011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 عزة السید على سلیمان 1473100 كفـءكفـء3462011/07/05 معلم

صالح سنبل االبتدائیة بدماص 2011/03/30 عزه كمال احمد عبد المجید نصر 2198084 كفـءكفـء3472011/07/05 معلم

الھدایة االبتدائیة بصھرجت الكبرى 2011/03/30 عزیزه عبدهللا ابراھیم ھالل 2198301 كفـءكفـء3482011/07/05 معلم

الشھید دمحم الشافعى البیومى بعزبة عفیفى 2011/03/30 عفت الشحات دمحم غریب 2202087 كفـءكفـء3492011/07/05 معلم

بشال االعدادیة بنات 2011/07/05 عال الدسوقى عبده الدھشان 2392772 كفـءكفـء3502011/07/05 معلم

كفور البھایتة االعدادیةالمشتركة 2011/07/05 عال على معوض جبر الشھابى 2256364 كفـءكفـء3512011/07/05 معلم

روضة اطفال عمر بن الخطاب بمیت الفرماوى 2011/07/05 عال دمحم أحمد عبد العال 2319798 كفـءكفـء3522011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2002/05/01 عالء الشحات الوردانى خطاب 1471296 كفـءكفـء3532009/02/15 معلم

احمد سعداالعدادیة المشتركة بمیت القرشى 2011/07/05 عالء صبحى ادسوقى صادق 2390950 كفـءكفـء3542011/07/05 معلم

كفر الشھید للتعلیم االساسى 2011/03/30 على السید لبیب على 2192269 كفـءكفـء3552011/07/05 معلم

ابراھیم سعید بسنفا 2011/03/30 على دمحم ابراھیم على 2198049 كفـءكفـء3562011/07/05 معلم

بھاء الدین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 على دمحم دمحم إبراھیم أبوالنصر 2217865 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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األعلي

مدرسة مسعدة على الشیخ بدماص 2002/05/01 على مصطفى عبد هللا مصطفى 1470200 كفـءكفـء3582009/02/15 معلم

أ.دمحم الغمراوى أ بمیت ابو خالد ت 2011/07/05 علیاء ابراھیم دمحم البھیدى 2316318 كفـءكفـء3592011/07/05 معلم

البوھا االبتدائیة 2011/03/30 علیاء شعبان السید العفیفى 2182446 كفـءكفـء3602011/07/05 معلم

الخلفاء الراشدین بالبوھا 2011/03/30 عنایات على السید على 2202083 كفـءكفـء3612011/07/05 معلم

الشھید دمحم عبدهللا دمحم الزمزمى بكفر الوزیر 2011/03/30 غادة صالح دمحم مصلحى 2198815 كفـءكفـء3622011/07/05 معلم

التحریر االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 غاده صالح الدین أحمد  السیسى 2194676 كفـءكفـء3632011/07/05 معلم

شھداء اكتوبر بالمعصرة المشتركھ 2011/07/05 فاتن أحمد ابراھیم احمد عبدهللا 2289431 كفـءكفـء3642011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 فاتن دمحم العوضى ابراھیم الشیخ 2195738 كفـءكفـء3652011/07/05 معلم

الوحدة المجمعة بسنفا 2011/03/30 فاتن مساعد دمحم عمر 2181493 كفـءكفـء3662011/07/05 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة بكوم النور 2011/03/30 فاطمة دمحم محمود عقل 2178779 كفـءكفـء3672011/07/05 معلم

الشھید دمحم مجدى جبر االبتدائیة بدماص 2011/03/30 فاطمھ أبوعرب السید جمعھ 2197227 كفـءكفـء3682011/07/05 معلم

كفر الشراقوة األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 فاطمھ أحمد ابراھیم مرسى 2198048 كفـءكفـء3692011/07/05 معلم

السادات االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 فاطمھ محمود الدسوقى مراد 2194606 كفـءكفـء3702011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 فاطمھ نصر ابراھیم شحاتھ 2181498 كفـءكفـء3712011/07/05 معلم

صالح سنبل االبتدائیة بدماص 2011/03/30 فایزة صالح أحمد أحمد أبوالعال 2197241 كفـءكفـء3722011/07/05 معلم

الشھید دمحم مجدى جبر االبتدائیة بدماص 2011/07/05 فتحى اسماعیل دمحم اسماعیل الشعراوى 2383873 كفـءكفـء3732011/07/05 معلم

كفر ابرھیم یوسف االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 فراج مسعد دمحم عبدهللا 2195544 كفـءكفـء3742011/04/10 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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میت غمرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر الفاروق ابتدائیة تعلیم أساسى بالقیطون 2011/03/30 كریمة فاروق أحمد العزب 2189761 كفـءكفـء3752011/07/05 معلم

یحیى األدغم للتعلیم األساسى بكوم النور 2011/07/05 لمیاء أحمد دمحم جمعة 2286118 كفـءكفـء3762011/07/05 معلم

البوھا االبتدائیة 2011/03/30 مجدى دمحم اسماعیل حسین 2181583 كفـءكفـء3772011/07/05 معلم

الخلیفة المأمون االبتدائیة بسنتماى 2011/03/30 دمحم ابراھیم شفیق أبوجبل 2199266 كفـءكفـء3782011/07/05 معلم

میت محسن االبتدائیھ الجدیده 2011/03/30 دمحم أحمد دمحم الشلتاوى 2204437 كفـءكفـء3792011/07/05 معلم

حامد الجوھرى  االبتدائیة تعلیم اسا سى بكفر الحجاز 2011/03/30 دمحم السید متولى أحمد سویلم 2188928 كفـءكفـء3802011/07/05 معلم

الشھید عمر عبدالوھاب المصلحى الزینى بكفر الشیخ 
ھالل

2011/03/30 دمحم العبد علیوه علیوه 1470942 كفـءكفـء3812011/07/05 معلم

عمرو بن العاص بشال 2011/03/30 دمحم حسن دمحم ابوراس 2182468 كفـءكفـء3822011/07/05 معلم

اتمیده الجدیده 2011/03/30 دمحم شعبان نعمان محمود 2187733 كفـءكفـء3832011/07/05 معلم

الشھید محمود السید عبدالفتاح ھاشم بمیت ابوخالد 2004/07/01 دمحم عبد الحكم دمحم جرامون 1468847 كفـءكفـء3842009/02/15 معلم

میت غمر للتعلیم االساسى بأرض المصنع 2011/03/01 دمحم عبدالشافى ابراھیم عبدالشافى عبدالال 395928 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

اتمیده الجدیده 2011/03/30 دمحم عزت دمحم بیبرس 2182399 كفـءكفـء3862011/07/05 معلم

ھال االعدادیة الحدیثة المشتركة للتعلیم األساسي 2011/03/30 دمحم عطیھ دمحم علیوه عامر 1469710 كفـءكفـء3872011/07/05 معلم

محسن ببشال 2011/03/30 دمحم على أحمد جبل 2198367 كفـءكفـء3882011/07/05 معلم

شھداء التحریر االعدادیة بنات بدقادوس 2011/03/30 دمحم ماجد دمحم الشریف 2202091 كفـءكفـء3892011/07/05 معلم

سنتماى الجدیدة االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 دمحم دمحم احمد ابوالشداید 2181568 كفـءكفـء3902011/07/05 معلم

الحاجبى بدقادوس 2011/03/30 دمحم دمحم أحمد البرامونى 2201274 كفـءكفـء3912011/07/05 معلم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

الجھادبكفر الھجرسى 2011/03/30 دمحم یحیى دمحم سلیمان 2199290 كفـءكفـء3922011/07/05 معلم

میت غمر المعماریة 2011/03/30 محمود ابراھیم ابراھیم فرج 2121568 كفـءكفـء3932011/03/30 معلم

الجھادبكفر الھجرسى 2011/03/30 محمود حسن سعد حسن 2181584 كفـءكفـء3942011/07/05 معلم

میت محسن االبتدائیھ الجدیده 2011/03/30 محمود سامى عبد الوھاب اغا 2181579 كفـءكفـء3952011/07/05 معلم

محسن االعدادیة بنین للتعلیم االساسى ببشال 2011/03/30 محمود دمحم عبدالجواد زاید 2194667 كفـءكفـء3962011/07/05 معلم

الجھادبكفر الھجرسى 2011/03/30 محمود دمحم فتوح شعالن 2198411 كفـءكفـء3972011/07/05 معلم

سنفا االبتدائیة 2011/03/30 مروة أبوبكر على شحاتة 2176621 كفـءكفـء3982011/07/05 معلم

الوحدة المجمعة بسنفا 2011/03/30 مروة الغریب عبدالبارى الغریب عطا 2197251 كفـءكفـء3992011/07/05 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة بدندیط 2011/03/30 مروة جمال ابراھیم عزیز 2192270 كفـءكفـء4002011/07/05 معلم

مجمع اولیلة 2011/03/30 مروة حسانین عبد المعطى حسانین 2199353 كفـءكفـء4012011/07/05 معلم

الشھداء بسمبو مقام 2011/03/30 مروة شفیق سلیمان عید 2197263 كفـءكفـء4022011/07/05 معلم

الحاكمیة االبتدائیة 2011/03/30 مروه حمدى رشاد احمد دمحم 2192258 كفـءكفـء4032011/07/05 معلم

بھاء الدین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 مروه سعد دمحم خنفس 2198801 كفـءكفـء4042011/07/05 معلم

على مبارك باولیلة 2011/03/30 مروه عبدالحافظ الخزامى عبدالرؤف 2199815 كفـءكفـء4052011/07/05 معلم

كفر الشھید للتعلیم االساسى 2011/03/30 مروه دمحم احمد السید 2187688 كفـءكفـء4062011/07/05 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 مروه محمود عبدالسالم عمار 2187727 كفـءكفـء4072011/07/05 معلم

الشھید یوسف ھالل بكوم النور 2011/03/30 مروه محمود موسى محمود 2198805 كفـءكفـء4082011/07/05 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التعاون االبتدائیة بالبوھا 2011/03/30 مصطفى ثروت ابراھیم دمحم 2183398 كفـءكفـء4092011/07/05 معلم

الشھید عبدة سمیر السعید عبد الجواد ابو زید ببشال 2011/03/30 مصطفى عبد السمیع السید أحمد 1616616 كفـءكفـء4102011/07/05 معلم

التعاون االبتدائیة بالبوھا 2011/03/30 مصطفى على محمود المرسى 2181581 كفـءكفـء4112011/07/05 معلم

میت غمر االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/03/30 مصطفى فوزى دمحم الموافى 2195548 كفـءكفـء4122011/07/05 معلم

میت غمر المعماریة 2011/07/05 مصطفى دمحم صدیق محمود دمحم 2263600 كفـءكفـء4132011/07/05 معلم

الشھید دمحم الشافعى البیومى بعزبة عفیفى 2011/03/30 ممدوح غریب عجمى الشرقاوى 2192426 كفـءكفـء4142011/07/05 معلم

كفر المقدام االبتدائیة 2011/03/30 منار دمحم ابراھیم البونى 2192265 كفـءكفـء4152011/07/05 معلم

الحاجبى بدقادوس 1991/09/01 منال عبد الرازق عبد المعطى سالمھ 1434965 كفـءكفـء4162009/02/15 معلم

مدرسة محمود فرج البنوى االبتدائیة باتمیدة 2011/03/30 منال عبد الستار عبد الباقى العیسوى 2190720 كفـءكفـء4172011/07/05 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیھ المشتركھ بكوم النور 2011/03/30 منال دمحم سعد سمرى 2198236 كفـءكفـء4182011/07/05 معلم

بشال االعدادیة بنات 2011/07/05 منى  أحمد عبدالجواد الوتیدى 2392746 كفـءكفـء4192011/07/05 معلم

بھیدة المشتركة 2011/07/05 منى أبوالمجد السعید خفاجى 2287948 كفـءكفـء4202011/07/05 معلم

الوحدة االبتدائیة  للتعلیم االساسى بمیت محسن 2011/03/30 منى اسماعیل عطیھ القبانى 2199333 كفـءكفـء4212011/07/05 معلم

على أبو عایشة المشتركة للتعلیم االساسى بجصفا 2011/03/30 منى حسن دمحم ربیع 2173177 كفـءكفـء4222011/07/05 معلم

كفر سلیمان تادرس االبتدائیة 2011/03/30 منى زكریا السید إبراھیم 2198822 كفـءكفـء4232011/07/05 معلم

عدلى الشربینى االعدادیة المشتركة بدماص/د 2011/07/05 منى سلیمان سلیمان العنانى 2230603 كفـءكفـء4242011/07/05 معلم

الرشاد االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 منى طلعت محمود حسن 1576112 كفـءكفـء4252011/07/05 معلم
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المؤھل 
األعلي

البوھا االبتدائیة 2011/03/30 منى دمحم احمد دمحم حسن 2182426 كفـءكفـء4262011/07/05 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیھ المشتركھ بكوم النور 2011/03/30 منى محمود موسى محمود 2198803 كفـءكفـء4272011/07/05 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة بكوم النور 2011/03/30 منى ممدوح ھالل وفا 2204108 كفـءكفـء4282011/07/05 معلم

التحریر بكوم النور 2011/03/30 مھا عصمت دمحم الشامى 2198509 كفـءكفـء4292011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 مھا دمحم عبدهللا سلیمان 2202593 كفـءكفـء4302011/07/05 معلم

بھیدة المشتركة 2011/03/30 مواھب عبدالرحمن عبدالحلیم الھنداوى 2202595 كفـءكفـء4312011/07/05 معلم

عزبة على دمحم االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 میاده دمحم مصطفى یوسف 2201266 كفـءكفـء4322011/07/05 معلم

ھال االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نادیھ سیداحمد احمد شلبى 2195542 كفـءكفـء4332011/07/05 معلم

بشال االعدادیة بنات 2011/07/05 نادیھ صبرى سعد الدین السید البرعى 2391219 كفـءكفـء4342011/07/05 معلم

السادات باتمیدة 2011/03/30 نانسى السید دمحم الغریب 2182430 كفـءكفـء4352011/07/05 معلم

كفر سلیمان تادرس االبتدائیة 2011/03/30 نبیھھ أحمد دمحم فرج 1612578 كفـءكفـء4362011/07/05 معلم

سید خلیل بكوم النور 2011/03/30 نجالء  محمود عبدالمجید غنیم 2204399 كفـءكفـء4372011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 نجالء أحمد أحمد ابوالمجد 2198047 كفـءكفـء4382011/07/05 معلم

على سنجاب أ بمیت محسن ب 2011/03/30 نجالء الجالى إبراھیم العیسوى 2203378 كفـءكفـء4392011/07/05 معلم

السالم االعدادیة المشتركة كوم النور 2011/03/30 نجالء زكریا جاد جاد 2187732 كفـءكفـء4402011/07/05 معلم

الشھید دمحم مجدى جبر االبتدائیة بدماص 2011/03/30 نجالء عبدهللا السعید عبد الرحیم عبدالحمید 2197154 كفـءكفـء4412011/07/05 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2011/07/05 نجالء فتحى عبدهللا أبوزید 2354158 كفـءكفـء4422011/07/25 معلم
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ابو الشھداء بدماص 2004/07/01 نجالء محمود محمود الفرماوي 1329728 كفـءكفـء4432009/02/15 معلم

السالم بشالوش 2011/03/30 نجوى عبدالھادى مصطفى  الشیخ 2198493 كفـءكفـء4442011/07/05 معلم

الشھید احمد حامد شعیب  المشتركة كوم النور 2011/03/30 نجوى دمحم دمحم فتھ 2198063 كفـءكفـء4452011/07/05 معلم

اتمیده الجدیده 2011/03/30 نشوه دمحم عبدالرحمن دمحم 2198601 كفـءكفـء4462011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 نعمة رمضان الدسوقى السید 1473414 كفـءكفـء4472011/07/05 معلم

على سنجاب أ بمیت محسن ب 2011/03/30 نعمھ على حامد عسكر 2198802 كفـءكفـء4482011/07/05 معلم

یحیى االدغم للتعلیم االساسى بكوم النور 2011/03/30 نفین یوسف بدر الغمرى 2119262 كفـءكفـء4492011/03/30 معلم

التحریر االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 نھا احمد عبد هللا احمد 2181587 كفـءكفـء4502011/07/05 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بمیت الفرماوى 2011/03/30 نھا البدوى ابالاھیم نصیر 2183779 كفـءكفـء4512011/07/05 معلم

كفر الدمحمیة االبتدائیة 2011/03/30 نھا السید عبدالحلیم الشحات 2187686 كفـءكفـء4522011/07/05 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بأتمیدة 2011/03/30 نھال یحیى عوض دمحم عمر 2181585 كفـءكفـء4532011/07/05 معلم

السالم االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 نھى  صالح  على  مصطفى النویھى 2228727 كفـءكفـء4542011/03/30 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة بدقادوس 2011/03/30 نھى ابراھیم متولى السید 2198519 كفـءكفـء4552011/07/05 معلم

ھال االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھى عبدالعال عبدالھادى أحمد عبدالرحیم 2362967 كفـءكفـء4562011/07/05 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة بمیت غمر 2011/07/05 نوال فتحى دمحمالسید عماره 2347258 كفـءكفـء4572011/07/05 معلم

الشھید اشرف السید دمحم شھاب للتعلیم االساسى بكفر 
بھیده

2011/03/30 نورا  السید عبدالبارى الحسانین جبل 2183765 كفـءكفـء4582011/07/05 معلم

حامد الجوھرى  االبتدائیة تعلیم اسا سى بكفر الحجاز 2011/07/05 نورا رضا على على الشوبرى 2308298 كفـءكفـء4592011/07/05 معلم
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البوھا االبتدائیة 2011/03/30 نورا ریاض العجمى فوده 2182444 كفـءكفـء4602011/07/05 معلم

الشھید أحمد السید دمحم على موسى 2011/03/30 ھاجر ایمن السید الطماوى 2183684 كفـءكفـء4612011/07/05 معلم

الجمھوریة باولیلة 2011/03/30 ھالھ فوزى یوسف شلتوت 2181502 كفـءكفـء4622011/07/05 معلم

بھیدة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھبة السعید عبد المطلب عبد المنعم 1473503 كفـءكفـء4632011/03/30 معلم

الرحمانیة االبتدائیة 2011/07/05 ھبة هللا محمود السید دمحم الدمرداش 2347355 كفـءكفـء4642011/07/05 معلم

الثورة بمیت القرشى 2011/03/30 ھبة سمیر الباز دمحم 2195539 كفـءكفـء4652011/07/05 معلم

البوھا االعدادیة بنین 2011/07/05 ھبھ فھمى عبدالنبى جادو 2355049 كفـءكفـء4662011/07/05 معلم

أتمیدة اإلبتدائیة للتعلیم األساسي 2011/03/30 ھبھ دمحم أحمد بیبرس 2205447 كفـءكفـء4672011/07/05 معلم

الوحدة المجمعة بسنفا 2011/03/30 ھبھ مصطفى دمحم  الحكیم 2181488 كفـءكفـء4682011/07/05 معلم

میت غمر الفنیة بنات 2011/03/30 ھدى ابراھیم الدسوقى مكرم 2183696 كفـءكفـء4692011/07/05 معلم

العھد الجدید االبتدائیة بدندیط 2011/03/30 ھدى دمحم السید السكاكینى 2201240 كفـءكفـء4702011/07/05 معلم

سنفا االبتدائیة 2011/03/30 ھدى دمحم سالم مصطفى 2187736 كفـءكفـء4712011/07/05 معلم

الشھیدامین حسونة االبتدائیة بمیت غمر 2011/03/30 ھشام دمحم محمود الزمزمي 1472504 كفـءكفـء4722011/07/05 معلم

التعاون االبتدائیة بالبوھا 2011/03/30 ھناء رفعت سید احمد الدیب 2183675 كفـءكفـء4732011/07/05 معلم

بشال االعدادیة بنات 2011/03/30 ھناء عبدالعلیم احمد سلیمان 2118225 كفـءكفـء4742011/03/30 معلم

میت محسن االعدادیة المشتركة 2011/07/05 ھند دمحم عبد القادر الدیب 2232690 كفـءكفـء4752011/07/05 معلم

السادات باتمیدة 2011/03/30 ھنوات عوض احمد عبد العزیز 2182442 كفـءكفـء4762011/07/05 معلم
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میت غمر الفنیة بنات 2011/07/05 ھویدا نصر عبداللطیف على 2263599 كفـءكفـء4772011/07/05 معلم

عمر مكرم بكفر سرنجا 2011/03/30 ھیام دمحم دمحم االمام 2182394 كفـءكفـء4782011/07/05 معلم

عمر مكرم بكفر سرنجا 2011/03/30 وائل عبدالعزیز عباس خضر 2202092 كفـءكفـء4792011/07/05 معلم

محسن االعدادیة بنین للتعلیم االساسى ببشال 2011/03/30 وسام سامى الحسینى عوض 2204106 كفـءكفـء4802011/07/05 معلم

دمحم كریم للتعلیم االساسى بكفر سرنجا 2011/07/05 وسام عیسى عطا  عبدالرحمن عوف 2256359 كفـءكفـء4812011/07/05 معلم

عبدالمنعم ریاض باولیلة 2011/07/05 وفاء السعید عبداللطیف دمحم عوض 2343538 كفـءكفـء4822011/07/05 معلم

نجیة الغریب االبتدائیة بدماص 2011/03/30 وفیھ دمحم السید فارس 2204409 كفـءكفـء4832011/07/05 معلم

ھال االعدادیة المشتركة 2011/07/05 والء ابراھیم معوض طلبھ على میره 2232796 كفـءكفـء4842011/07/05 معلم

الشھید مصطفى صادق امین حسن السیسى بالبوھا 2011/03/30 والء احمد دمحم عبد المنعم جوده 2186251 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

الشھید مصطفى صادق امین حسن السیسى بالبوھا 2011/03/30 والء حامد دمحم الفیشاوى 1473486 كفـءكفـء4862011/03/30 معلم

التربیة الفكریة بسنفا 2011/03/30 ولید السید شحاتھ السعدى 2190367 كفـءكفـء4872011/07/05 معلم

میت محسن االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ولید مــحمد السید شرف 1461057 كفـءكفـء4882011/07/05 معلم

الشھید عبدة سمیر السعید عبد الجواد ابو زید ببشال 2011/03/30 یاسر على احمد االلفى 2182472 كفـءكفـء4892011/07/05 معلم

الشھید السعودى االبتدائیة بأتمیدة 2011/03/30 یاسر محمود أحمد على 2217868 كفـءكفـء4902011/07/05 معلم
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الشھید مصطفى عبده دمحم عبده خلیل بطماى  
الزھایرةاالعدادیة

1983/11/15 سامیھ دمحمى مدبولى الفخرانى 1719096 كفـءكفـء12009/02/15 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

السالم بالسنبالوین بنین 1991/01/12 ریدینا محمود حسن ندا 1360794 كفـءكفـء22009/02/15 أمین مكتبة أول  أ

النھضة االبتدائیة بالمقاطعة 2011/03/30 أسماء أحمد عبدالخالق حسن 1472854 كفـءكفـء32011/07/05 أمین مكتبة

عبد المقصود لطفى االعدادیة 2011/03/30 اسماء دمحم منیر المھدى عباس 1468256 كفـءكفـء42011/03/30 أمین مكتبة

كامل برھان الوشي 2011/03/30 الخطیب احمد عبدm دمحم 2157133 كفـءكفـء52011/07/05 أمین مكتبة

السنبالوین الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/30 أمیرة عبد الحمید أحمد عوض صقر 2129115 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

النھضة االبتدائیة بالمقاطعة 2011/03/30 أمیره السید مصطفي حسن 1467905 كفـءكفـء72011/07/05 أمین مكتبة

كفر سعد االعدادیة 2011/03/30 إیمان أحمد السید أحمد 1473366 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

ناصر 2011/03/30 ایمان دمحم حسن نصر 2103441 كفـءكفـء92011/03/30 أمین مكتبة

كفر الحاج عزب 2011/03/30 ایناس سامى على خلیل 1466313 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

راغب ابو دالل بالخالیفة 2011/03/30 بھاء الدین دمحم دمحم متولى 1472590 كفـءكفـء112011/07/05 أمین مكتبة

الزریقى 2011/03/30 حنان ابراھیم احمد دمحم 2122306 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

١نوب طریف 2011/03/30 رامي دمحم السعید محمود 2155441 كفـءكفـء132011/07/05 أمین مكتبة

سعد زغلول 2011/03/30 رباب دمحم شبانة دمحم دمحم 2130052 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

بشمس 2011/03/30 زینب على بسیونى  على مصطفى 1471792 كفـءكفـء152011/07/05 أمین مكتبة

الحصوة 2011/03/30 سحر اسماعیل عبد العال معوض 2129076 كفـءكفـء162011/07/05 أمین مكتبة

االورمان 2011/03/30 سھام عوض عید ھالل 1467312 كفـءكفـء172011/03/30 أمین مكتبة
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المقاطعة 2011/03/30 شرین خلیل علي محجوب 1472675 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

برج نور العرب 2011/03/30 شیماء مصطفى دمحم سرور ابراھیم 1472925 كفـءكفـء192011/03/30 أمین مكتبة

الحجایزة االعدادیة 2011/03/30 عباس عویلى عباس عویلى 1443365 كفـءكفـء202011/07/05 أمین مكتبة

السنبالوین االعدادیة بنات 2011/03/30 غادة متولي محمود عوض هللا 2160188 كفـءكفـء212011/03/30 أمین مكتبة

)ابتدائى(عزبة العرب للتعلیم االساسى 2011/03/30 دمحم عبد الوھاب محمود الشحات 1464121 كفـءكفـء222011/03/30 أمین مكتبة

شبراھور بنات 2011/03/30 منى فرید یاسین السعید 2124317 كفـءكفـء232011/03/30 أمین مكتبة

كفر الروك 2011/03/30 مھا دمحم سلیمان عبد الرحمن 2128760 كفـءكفـء242011/03/30 أمین مكتبة

منیة غریطة 2011/03/30 نبیلة نبیل إبراھیم فؤاد 1469429 كفـءكفـء252011/03/30 أمین مكتبة

كفرالشرفا االعدادیةالمشتركة 2011/03/30 نجوان دمحم حامد دمحم 2130049 كفـءكفـء262011/03/30 أمین مكتبة

ابن الولید 2011/03/30 نھى دمحم دمحم السید 1463558 كفـءكفـء272011/03/30 أمین مكتبة

احمد ھمام االبتدائیة 2011/03/30 ھالة سمیر المنجى دعبس 2131173 كفـءكفـء282011/07/05 أمین مكتبة

الفتح 2011/03/30 ھیبھ السید بیومى دمحم 2131091 كفـءكفـء292011/03/30 أمین مكتبة

الروضة 2011/03/30 والء ابراھیم رشاد الباز 2136475 كفـءكفـء302011/03/30 أمین مكتبة

السنبالوین الثانویة الزراعیة 2001/03/20 عال فاروق احمد خلیل 2052875 كفـءكفـء312012/05/30 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

كفر الحاج عزب 2011/03/30 نور الھدى أحمد حسن حلیمة 2129103 كفـءكفـء322011/08/28 ماجیستیرأخصائى نفسى

1997/10/15 العنانیة االبتدائیة ناھد أحمد دمحم سعید 1434465 كفـءكفـء332009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

السنبالوین االعدادیة بنات 2011/03/30 اسماء رضوان حسن دمحم 1472173 كفـءكفـء342011/03/30 أخصائى اجتماعى
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حسین محمود السیسى ابتدائیة بكفر قنصوة 2011/03/30 أشرف أحمد على دمحم 2017401 كفـءكفـء352011/07/05 أخصائى اجتماعى

شبراسندى االعدادیة 2011/03/30 أمورة صابر اسماعیل عبد المقصود 1471656 كفـءكفـء362011/03/30 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول 2011/03/30 أمیرة متولى دمحم أبو المعاطى 2049968 كفـءكفـء372011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر عزام 2011/03/30 أمیره عاطف فوزى اسماعیل 1465774 كفـءكفـء382011/07/05 أخصائى اجتماعى

السیده نسیم االعدادیة 2011/03/30 ایمان عبد الفتاح حسین دمحم 1813952 كفـءكفـء392011/03/30 أخصائى اجتماعى

سیدى شیمر 2011/03/30 إیھاب دمحم عبد الھادى كشك 1447399 كفـءكفـء402011/03/30 أخصائى اجتماعى

م.طوخ االقالم ع 2011/03/30 جیھان عادل یوسف دمحم 2151994 كفـءكفـء412011/03/30 أخصائى اجتماعى

منیة غریطة 2011/03/30 حنان المتولي محمود علي 1433559 كفـءكفـء422011/03/30 أخصائى اجتماعى

الناصریة االبتدائیة 2011/07/01 دالیا  عبدالعزیز عبدالغفار السید 2150561 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى اجتماعى

عبد الباعث احمد عبد الفتاح النجار ب 2011/03/30 رشا عبد الفتاح عبد الھادي السید 1463872 كفـءكفـء442011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر یوسف عوض للتعلیم األساسي 2011/03/30 رشا نبیل سید احمد منصور 1472352 كفـءكفـء452011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر الحاج عزب 2011/03/30 رضا طھ أحمد حسن 2017376 كفـءكفـء462011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر الشرفا 2011/03/30 سامى حسن السید عبدالقادر 1469916 كفـءكفـء472011/03/30 أخصائى اجتماعى

بشمس االعدادیة 2011/03/30 سحر دمحم حسن دمحم عوض 1437431 كفـءكفـء482011/03/30 أخصائى اجتماعى

احمد ھمام االبتدائیة 2011/03/30 شیماء احمد فؤاد علي احمد 1473333 كفـءكفـء492011/07/05 أخصائى اجتماعى

كمال البارودى للتعلیم األساسي 2011/03/30 صبح دمحم صبح جاد االجرب 1432638 كفـءكفـء502011/03/30 أخصائى اجتماعى

البرجاس 2011/03/30 عبیر السید عفیفى العدوى 2152192 كفـءكفـء512011/03/30 أخصائى اجتماعى
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ناصر 2011/03/30 عزه حسن دمحم العیسوى 2157170 كفـءكفـء522011/03/30 أخصائى اجتماعى

الحصاینة االعدادیة 2011/03/30 غادة رمضان حسن دمحم 1463361 كفـءكفـء532011/03/30 أخصائى اجتماعى

٢عزبة صقر االبتدائیة  2011/03/30 فاطمھ دمحم احمد عبد الحلیم 1722992 كفـءكفـء542011/03/30 أخصائى اجتماعى

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/30 فتحیة عبد الفتاح السعید احمد 1725931 كفـءكفـء552011/03/30 أخصائى اجتماعى

الحوال الفنیة بنات الجدیده 2011/03/30 نرمین عبد الظاھر السید دمحم 1705701 كفـءكفـء562011/03/30 أخصائى اجتماعى

عبد المقصود لطفى االعدادیة 2011/03/30 نرمین فوزى السید حسن 2178900 كفـءكفـء572011/07/05 أخصائى اجتماعى

المقاطعة 2011/03/30 نوره حجازي حسانین حسن 1459770 كفـءكفـء582011/03/30 أخصائى اجتماعى

العروبة 2011/03/30 ھبھ عادل دمحم عیسى 2010753 كفـءكفـء592011/03/30 أخصائى اجتماعى

على أسماعیل 2011/03/30 ھند دمحم صبري أبوالفتوح دمحم 1462378 كفـءكفـء602011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر الروك 1984/09/01 عزة دمحم دمحم حسانین 1390670 كفـءكفـء612009/02/15 معلم أول أ

الشھید احمد دمحم محمود الغزالى ثانوى صناعى 1996/09/01 عصام الدین عبدالفتاح عبدالفتاح رضوان 1452421 كفـءكفـء622012/09/20 دكتوراهمعلم أول أ

السنبالوین الثانویة الصناعیة بنین 1994/09/01 ھانى رشدى احمد متولى 1598055 كفـءكفـء632012/08/22 دكتوراهمعلم أول أ

النصر االبتدائیة بمیت غراب 1991/02/16 إبراھیم أحمد إبراھیم قرمد 1367840 كفـءكفـء642009/02/15 معلم أول

١طماى الزھایرة  1990/01/31 السید عبدهللا ابراھیم دمحم 1369659 كفـءكفـء652010/03/12 معلم أول

ابن الولید 1997/10/15 أماني إبراھیم أحمد سید أحمد 1435384 كفـءكفـء662009/02/15 معلم أول

الفتح االعدادیة المشتركة 1996/09/01 سوزان دمحم عبد العظیم دمحم 1453475 كفـءكفـء672009/11/05 معلم أول

على رضا االبتدائیة 1997/10/15 عاطف عبد العظیم محمود سالم 1352246 كفـءكفـء682009/02/15 معلم أول
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كمال البارودى للتعلیم األساسي 1997/09/01 دمحم عبد الحى علي العادلى 1461950 كفـءكفـء692009/11/05 معلم أول

١الحجایزة  1997/10/15 دمحم محمود الصادق مصطفى 1375409 كفـءكفـء702009/02/15 معلم أول

الشھید حسام احمد حسن االبتدائیة بطھواى 1992/09/01 مدیحة المرسى دمحم المرسى 1437860 كفـءكفـء712009/02/15 معلم أول

١ابو قرامیط  1991/09/01 مرفت صبرى عبدالحمید مرسى 1435858 كفـءكفـء722009/02/15 معلم أول

المتوه 1995/09/01 نجالء عبد هللا مصطفى حسن 1460013 كفـءكفـء732009/02/15 معلم أول

السنبالوین الثانویة الصناعیة بنین 1994/09/01 وائل حسن على دمحم 2057984 كفـءكفـء742009/11/05 معلم أول

السالم بالسنبالوین بنین 2011/07/05 دمحم ابراھیم محمود مصطفى  2366685 كفـءكفـء752011/08/28 ماجیستیرمعلم

2011/03/30 الشیخ كمال ادھم نوب طریف إبراھیم أبو ریا دمحم رمضان 2162247 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

عزبة شعبان اإلبتدائیة 2011/03/30 ابراھیم احمد السعید دمحم السید 2150629 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

١غزالة  2011/03/30 ابراھیم فاروق ابراھیم السید 2150534 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

عطیة عطیة سید أحمد للتعلیم األساسي 2011/07/05 احمد احمد حسین احمد 2303358 كفـءكفـء792011/07/05 معلم

الرمزیة االعدادیة 2011/03/30 احمد السید العجمي مصطفي 1472184 كفـءكفـء802011/07/05 معلم

السنبالوین الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/30 أحمد حلمى دمحم المرسى 2083835 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

١طماى الزھایرة  2011/03/30 احمد سلیمان دمحم دمحم 1474282 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

السنبالوین االعدادیة بنین 2011/03/30 أحمد صالح عبد السالم سالمة 2131277 كفـءكفـء832011/03/30 معلم

احمد یوسف ع بالحصوة 2011/03/30 احمد عبدm مصطفى على االمام 2122316 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

١البستان  2011/03/30 أحمد فایز عوض محمود العباسى 1474320 كفـءكفـء852011/03/30 معلم
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نوب طریف االعدادیة للبنات 2011/03/30 احمد معوض السید عبد الكریم 2151954 كفـءكفـء862011/03/30 معلم

المخزن 2011/03/30 احمد مفید المنجى دعبس 1788730 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

الشھید دمحم عبد السالم 2011/03/30 أحمد نبیل سید أحمد منصور 2131182 كفـءكفـء882011/03/30 معلم

كفر دمحم الشناوى 1997/12/02 اسامھ دمحم عبدالحلیم السماعنى 1435592 كفـءكفـء892010/03/12 معلم

١كفر الحاج عزب  2011/03/30 أسماء إبراھیم على السید على عوض 2131383 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

الحصاینة االعدادیة 2011/03/30 اسماء السعید محمود دمحم 2154962 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

میت غراب 2011/03/30 اسماء رمضان عبد اللطیف على 1472616 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

ناصر 2011/03/30 اسماء مصطفى دمحم حسن 2149463 كفـءكفـء932011/03/30 معلم

طنبول الكبري للتعلیم األساسي 2011/03/30 اشرف االمام ابراھیم االمام 1788608 كفـءكفـء942011/03/30 معلم

الشھید مصطفى عبده دمحم عبده خلیل بطماى  
الزھایرةاالعدادیة

2011/03/30 السید احمد عبد الكریم عبد الرحمن 2163772 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

برج نور العرب 2011/03/30 السید دمحم ابراھیم السید 2107391 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

احمد كامل السید االبتدائیة 2011/03/30 السید دمحم السید عباس 2072363 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

شبرا قبالة االعدادیة 2011/03/30 السید محمود السید البربرى 2073469 كفـءكفـء982011/03/30 معلم

ماھر الشریف بشبراقبالھ ریاض اطفال 2011/03/30 الشیماء دمحم صالح أحمد عطیة 2253729 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

الفتح االعدادیة المشتركة 2011/03/30 امال مظھر احمد دمحم 2149447 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

المستشار محمود جعفر ع بكفر غنام 2011/03/30 امانى صالح دمحم السید 2083821 كفـءكفـء1012011/07/05 معلم

دمحم محمود غانم ت أ 2011/03/30 أمانى محمود ابراھیم ابراھیم 2075210 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 785 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

السنبالوینالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفرالشرفا االعدادیةالمشتركة 2011/03/30 امل عوض سند المرسى 1722837 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

الزریقى االعدادیةالمشتركة 2011/03/30 امیرة ابراھیم السید عبد العال 2153046 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

١شبرا سندى  2011/03/30 أمیرة دمحمین فھمى بشیر 1749858 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

میت غراب 2011/03/30 أمیره دمحم عرفة المرسى 2130045 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

الشھید حسام احمد حسن االبتدائیة بطھواى 2011/03/30 امینھ محمود عبد الفتاح شادى 1746763 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

١مجمع البالمون  2011/03/30 ایمان  محمود  دمحم السباعى 2113290 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

كفر عزام 2011/03/30 ایمان ابراھیم حسن دمحم عوض 1743818 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

بشمس 2011/03/30 ایمان احمد عبد العلیم حسن 1474307 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

طنبول الكبري للتعلیم األساسي 2011/03/30 ایمان السعید دمحم النبوى السعید 2100676 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

منشاة ادھم للتعلیم االساسى 2011/03/30 ایمان السید ابراھیم امین 1813723 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

الحوال الفنیة بنات الجدیده 2000/10/03 ایمان السید دمحم رمضان 1663478 كفـءكفـء1132009/02/15 معلم

العنانیة ببرھمتوش 2011/03/30 ایمان حسن السید محمود 2103376 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

عبد المقصود لطفى االعدادیة 2011/03/30 إیمان على دمحم السید 2129125 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

التفوق االعدادیة بقریة السالم 2011/03/30 ایمان عیون دمحم ابراھیم 2106733 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

١نوب طریف 2011/03/30 إیمان دمحم السید مخلوف 1467694 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

١مجمع البالمون  2011/03/30 ایمان دمحم علي یوسف 1822302 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

كفر طنبول القدیم ا 2011/03/30 ایناس الشحات السعید حسن 1473936 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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السالم االبتدائیة بالزھایرة 2011/03/30 ایناس دمحم طلعت مصطفى  دمحم 2084541 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

السنبالوین الحدیثة بنات 2011/03/30 إیناس محمود أحمد محمود 2113607 كفـءكفـء1212011/03/03 معلم

سعد الدین االبتدائیة 2011/03/30 تامر المغاوري محمود شبانة 2147373 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

عبد اللطیف عثمان االعدادیة المشتركة بكفر قنصوة 2011/03/30 تامر فتحي السعید الحدیدي 2095527 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

النجاح 2011/03/30 تامر محمود عزت دمحم 1473186 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

كفر سالمة 2011/03/30 جیھان حسینى دمحم السباعى 2083831 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

على رضا االبتدائیة 2011/03/30 حبیبة عبد الفتاح عبد العال أحمد 2143019 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

منشاة جبران للتعلیم األساسى 2011/03/30 حسام جودة مصطفي احمد 1474266 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

بشمس االعدادیة 2011/03/30 حنان السید حسن ابراھیم 1740963 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

السنبالوین الرسمیة للغات 2011/03/30 خالد عبد الشافى محمود دمحم زاھر 1813820 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

السنبالوین الحدیثة بنات 2005/12/27 خلود عوض أحمد صقر 1472252 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

برج نور العرب 2011/03/30 دالیا عادل ابراھیم سلیم 2114213 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

احمد یوسف ع بالحصوة 2011/05/24 دعاء عبدهللا طلبھ احمد 2232086 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

شبراسندى االعدادیة 2011/07/05 دینا مصطفى على متولى 2385304 كفـءكفـء1332011/07/05 معلم

نوب طریف االعدادیة للبنات 2011/03/30 رامى وجیھ عبد الباقى فھمى 2157180 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

منشأة عزت أ للتعلیم االساسي 2011/03/30 راندا عبد التواب مسعد على 1787854 كفـءكفـء1352011/03/30 معلم

الفتح 2011/03/30 رانیا العوضى أحمد دمحم الحبشى 2131104 كفـءكفـء1362011/03/30 معلم
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عزبة صقر 2011/07/05 رانیا حمدى الیمانى نعناع 2293015 كفـءكفـء1372011/07/05 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 رانیا حمزه عبد العلیم البرعى 2161975 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

الجالیلة االعدادیة 2011/03/30 رانیا خمیس أحمد حمودة 2143155 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

منیة غریطة 2011/03/30 رانیا فتحى المنجى على 2083837 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

المقاطعة الفنیة ص 2011/03/30 رانیا دمحم الشبراوى اسماعیل 2122444 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

الجالیلة االعدادیة 2011/03/30 رانیا دمحم بكر لطفى سند 2157938 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

الشھید محمود بكر طھ یوسف االعدادیة الشتركة 2011/03/30 رانیا مصطفى دمحم یوسف 1781046 كفـءكفـء1432011/03/30 معلم

احمد ھمام االبتدائیة 2011/03/30 رشا السید محمود السید 2137055 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

١نوب طریف 2011/03/30 رشا صالح عبد الحمید عبد الواحد 2157112 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

الشھید السید ابراھیم عبد اللطیف بكفر سعد 2011/03/30 رشا عبد المنعم محمود عبد السالم 1754167 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

م.طوخ االقالم ع 2011/03/30 رشا دمحم رضا انور احمد عالم 1788855 كفـءكفـء1472011/03/30 معلم

احمد لطفى السید االبتدائیة 2011/03/30 رشا منیر طھ على المكاوى 1472964 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

المقاطعة 2011/03/30 رشا یحیى ابراھیم منصور 1814019 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

الشھید مصطفى عبده دمحم عبده خلیل بطماى  
الزھایرةاالعدادیة

2011/03/30 رضا ابراھیم صالح احمد 2143195 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

٢ابو قرامیط  2011/03/30 رضا أحمد سالم أحمد حماد 1820968 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

منشأة عزت أ للتعلیم االساسي 2011/03/30 رضا سعد اسماعیل احمد 1814181 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

فاروق الباز ریاض اطفال 2011/03/30 ریھام إبراھیم السید حجاب 2131308 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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الحصوة 2011/03/30 زیزى مصطفى فھمى محمود 2099906 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

عبد المقصود لطفى االعدادیة 2011/03/30 زینب احمد یحیى صالح 1783805 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

م.طوخ االقالم ع 2011/03/30 سالى السید دمحم سلیمان رخا 2167159 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

میت غراب 2011/03/30 سالي دمحم عبد الفضیل ذكي 2143124 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

المقاطعة الفنیة ص 2011/03/30 سامح دمحم موسى اسماعیل 2140776 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

الفتح االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سامى محمود دمحم یوسف 1787406 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

فایز محمود مصطفى ابوزید االبتدائیة بالسالم 2011/03/30 سعاد حسن عید حسن 2138479 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

غزالة االعدادیة 2011/03/30 سعدیھ فرج ضاحى دمحم 1474103 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

العروبة 2011/03/30 سلوي دمحم علي قاسم 2101510 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

2011/03/30 طنبول االبتدائیة سماح حسن أحمد منصور 2143064 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

جمال عوض االعدادیة بالزھایرة 2011/03/30 سماح عبد الموجود دمحم دمحم بدران 2190398 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

غزالة ریاض اطفال 2011/03/30 سماح عوض صبح بركات 1471364 كفـءكفـء1652011/03/30 معلم

مجمع الحصاینة ریاض اطفال 2011/03/30 سماح دمحم ماھر حسن البیومى 1472880 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

المستشار نعمان حسین ھیكل 2011/03/30 سمر صالح ابراھیم دمحم ابراھیم 2070963 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

شبراسندى االعدادیة 2008/02/01 سمر دمحم عبدالحكم عبدهللا 2165423 كفـءكفـء1682011/03/21 معلم

المستشار محمود جعفر ع بكفر غنام 2011/03/30 سمیحة السید محمود دمحم 2098161 كفـءكفـء1692011/03/03 معلم

٢شبراھور  2011/03/30 سمیحة محمود دمحم عبد الھادي 2156326 كفـءكفـء1702011/03/30 معلم
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عثمان رمزى 2011/03/30 سناء السعید إبراھیم عطیة 2143105 كفـءكفـء1712011/03/30 معلم

المستشار نعمان حسین ھیكل 2011/03/30 سھا السید السید البیومى 1472055 كفـءكفـء1722011/03/30 معلم

ابو قرامیط االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سھام عبد الرحیم الدسوقى عبد الرحیم 2017407 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

منیة غریطة 2011/07/05 سھیر كامل احمد عمارة 2294703 كفـءكفـء1742011/07/05 معلم

2011/03/30 كفرسعد ریاض اطفال شربات احمد دمحم متولي 1609312 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

2011/03/30 طنبول االبتدائیة شروق السعید دمحم حامد 2130878 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

١الحجایزة  2011/03/30 شرین عبد الوھاب حسین عبد الوھاب 2143077 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

المقاطعة ریاض اطفال/ النھضة  2011/03/30 شرین على دمحم الحلوانى 2157114 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

السنبالوین االعدادیة بنات 2011/03/30 شیرین دمحم دمحم السید الشربینى 2092850 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

عبد الباعث احمد عبد الفتاح النجار ب 2005/11/10 شیماء أحمد السید مسلم 1473979 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

2011/03/30 العنانیة االبتدائیة شیماء شفیق حامد العرابى 2083838 كفـءكفـء1812011/03/30 معلم

كفر عزام 2011/03/30 شیماء صبحي جمعة احمد 2115100 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

كفر دمحم الشناوى 2011/03/30 شیماء فوزى عبد السالم دمحم 2084526 كفـءكفـء1832011/03/30 معلم

برھمتوش 2011/03/30 شیماء ھانى عبده المكاوى الحبشى 2075256 كفـءكفـء1842011/03/30 معلم

ریاض اطفال على رضا 2011/03/30 صبحیة الراعى عبد العال موافى 2096867 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

البشنینى 2011/03/30 صفاء فتحي حسن صقر 2107413 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

شبرا قبالة االعدادیة 2011/03/30 صفاء دمحم عبد المنعم دمحم ابوالسعود 2152318 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 790 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

السنبالوینالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم محى الدین العجمى 2011/03/30 صفاء محمود احمد السید 2151970 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

المستشار محمود جعفر ع بكفر غنام 2011/03/30 عابد وھبھ محمود رمضان 1805718 كفـءكفـء1892011/03/30 معلم

المستشار مختار على جبر للتعلیم األس 2010/10/14 عالیھ جمال فاضل االلفى 2157120 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

الشھید احمد دمحم محمود الغزالى ثانوى صناعى 2011/03/30 عبد هللا صبحى ابراھیم صبرة 2253621 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

عیسى حمدى 2011/03/30 عبد المقصود دمحم عبد المقصود عوض 1468632 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

میت غریطة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عبدهللا أحمد عبد هللا أحمد حسن 2060875 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

الوحدة العربیة 2011/03/30 عزه شعبان دمحم على عطیة 2010754 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

الشیخ طلبة صقر 2011/03/30 عصام صابر عبد اللطیف ابو زید 2167096 كفـءكفـء1952011/03/30 معلم

كفر الروك 2008/08/10 عصام دمحم نشات دمحم العوضى 2122397 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

١الشھیدفرج دمحم فرج یوسف شبراھورأ  2011/03/30 عفاف عادل ابراھیم دمحم 2148531 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

عبد الباعث احمد عبد الفتاح النجار ب 2011/03/30 عال السید علي العشماوي 1472920 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

بشمس االعدادیة 2011/03/30 عالء عبد الكریم ذكي علي 2156533 كفـءكفـء1992011/03/30 معلم

جمال عوض االعدادیة بالزھایرة 2011/03/30 علیات محفوظ جاد احمد 2122440 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

السالم االبتدائیة بالزھایرة 2011/03/30 عماد حمدى السعید ابراھیم 2165825 كفـءكفـء2012011/03/30 معلم

طرانیس العرب 2011/03/30 عماد صبري توفیق رمضان 1472769 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

میت غریطة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عمرو دمحم سیف النصر عبد الوھاب دمحم 2132553 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

٢كفرالحاج عزب   2011/03/30 عوض الجیوشى محمود دمحم 2130905 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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كفر الروك 2011/03/30 فاطمة احمد السید عید 2107383 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

الشھید السید ابراھیم عبد اللطیف بكفر سعد 2011/03/30 فاطمة السید متولي ابراھیم 1474330 كفـءكفـء2062011/03/30 معلم

كفر الروك 2011/03/30 فاطمة عطیة دمحم الدسوقى 1471856 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

السنبالوین الثانویة بنات 2011/03/30 فاطمة دمحم عبده نجم 1472384 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

میت غراب وشبراھور االعدادیة المھنیة 2011/03/30 فاطمھ ابراھیم الدسوقي دمحم اسماعیل حرب 1744143 كفـءكفـء2092011/03/30 معلم

راغب ابو دالل بالخالیفة 2011/07/05 فاطمھ طلبھ احمد طلبھ 2292210 كفـءكفـء2102011/07/05 معلم

م بكفر غنام.الشھید محمود دمحم احمد ص 2002/05/01 فایزة السید دمحم ابراھیم 1468300 كفـءكفـء2112009/02/15 معلم

السالم االبتدائیة بالزھایرة 2011/03/30 فتحیة محمود السعید السید 1739613 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

الشھید احمد فتحى صادق درویش بالبالمون ع 2011/07/05 لزھراء احمد رمضان یوسف 2377251 كفـءكفـء2132011/08/28 ماجیستیرمعلم

)ابتدائى(عزبة العرب للتعلیم االساسى 2011/03/30 لمیاء أحمد إبراھیم حسانین 2124300 كفـءكفـء2142011/03/30 معلم

كفر الروك 2010/08/01 لمیاء خالد دمحم سعید الجربید 2122380 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

غزالة الثانویة المشتركة 2011/03/30 محاسن عوض أحمد حبیب 2169298 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

سعد الدین االبتدائیة 2011/03/30 دمحم السباعى دمحم حسن 2157149 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب بطوخ 2011/03/30 دمحم حسن عبدهللا مرسي 1470507 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

منیة غریطة 2011/03/30 دمحم حسن علي الغنیمي 1472748 كفـءكفـء2192011/03/30 معلم

شبرا قبالة االعدادیة 2011/03/30 دمحم زكریا دمحم العدل 2153120 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

الشھداء االبتدائیة بالبكاریة 2011/03/30 دمحم سامي عبدالھادي عبدالحلیم 1470664 كفـءكفـء2212011/03/03 معلم
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السنبالوین االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم عبد الحكیم عبد القادر على 2129096 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

عبد اللطیف عثمان االعدادیة المشتركة بكفر قنصوة 2011/03/30 دمحم عبد الفتاح السید عطیھ المشد 1631807 كفـءكفـء2232011/03/30 معلم

2011/03/30 العنانیة االبتدائیة دمحم فتحي عبد هللا شھاب 2160238 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

عبد الباعث احمد عبد الفتاح النجار ب 2011/03/30 دمحم دمحم عید ابراھیم 1329867 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

جمال عوض االعدادیة بالزھایرة 2011/03/30 دمحم وھبھ شفیق ابراھیم 2148645 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

الشھید سعید برھان الوشي 2011/03/30 محمود الشربینى الشربینى ابراھیم 2129044 كفـءكفـء2272011/03/30 معلم

حسین محمود السیسى ابتدائیة بكفر قنصوة 2011/03/30 محمود عبد اللطیف عثمان عبد العزیز 1464645 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

میت غریطة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مدحت دمحم ابو الوفا ابراھیم رضوان 2103917 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

الملك فیصل بنات 2011/03/30 مروة ابراھیم دمحم عرمة 1713444 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

الشھید حمدى الحنفى بطنبارة 2011/03/30 مروة احمد دمحم ابو الحسن 2092862 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

راغب ابو دالل بالخالیفة ریاض اطفال 2011/03/30 مروة خلیفة عبد العاطي عبد النبي 1608057 كفـءكفـء2322011/03/30 معلم

المقاطعة 2009/03/30 مروة رمضان دمحم سالم 2152850 كفـءكفـء2332011/03/30 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/30 مروه احمد احمد دمحم 1786400 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

الشھید دمحم عبد السالم 2011/03/30 مروه احمد السعید مصطفى 2084524 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

الحاجة عزیزة السید بالقنان 2011/03/30 مروه جمال نعمان دمحم 2151974 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

العروبة 2011/03/30 مروه رجب ابراھیم المغازى 1472641 كفـءكفـء2372011/03/30 معلم

فایز محمود مصطفى ابوزید االبتدائیة بالسالم 2011/03/30 مروه سالم على السعید العشرى 2151980 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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عثمان بن عفان 2011/03/30 مروه سمیر عبد العاطى جابر 2151960 كفـءكفـء2392011/03/30 معلم

میت غریطة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مروه فتحي علي إبراھیم 2190462 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

٢كفرالحاج عزب   2011/07/05 مروه دمحم نور الدین عبد الحمید 2292622 كفـءكفـء2412011/07/05 معلم

الحصوة 2011/03/30 مروه محمود احمد محبوب 2153081 كفـءكفـء2422011/03/30 معلم

المخزن االعدادیة 2011/07/05 منى احمد دمحم عبده 2362739 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

كفر الروك 2011/07/11 منى اسماعیل دمحم عبدالغنى 2192667 كفـءكفـء2442011/07/13 معلم

عزبة شعبان اإلبتدائیة 2011/03/30 منى عبد الرحمن عبد الخالق  حسن 2088495 كفـءكفـء2452011/03/03 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 منى دمحم رشدى خضر ابراھیم 1475289 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

١كفر الحاج عزب  2011/03/30 منى دمحم وحید احمد سعد 2153103 كفـءكفـء2472011/03/30 معلم

سعد الدین ریاض اطفال 2011/03/30 منى محمود لطفى  احمد عقل 2151110 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

2011/03/30 العنانیة االبتدائیة منى مصطفى أحمد المكاوى الحبشى 2102781 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

على أحمد كاعوه االبتدائیة 2011/03/30 مھا جمال إبراھیم شتا 2130044 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

البشنینى 2011/03/30 مھا جمال دمحم السید 2090027 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

العمدة 2011/03/30 مھا محمود دمحم محمود 2107387 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

فاروق الباز/د 2011/03/30 میادة رضوان أحمد یوسف 1472957 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

2011/03/30 طنبول االبتدائیة میادة ھلول دمحم  على میزان 2132539 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

عیسى حمدى 2011/07/05 ناھد سمیر عثمان عبد الحمید 2364854 كفـءكفـء2552011/07/05 معلم
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طھواى 2011/03/30 نبیل العوضى متولى السكرى 2186293 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

الشھید احمد فتحى صادق درویش بالبالمون ع 2011/03/30 نجاة رضا مصطفى حسین حماد 2153076 كفـءكفـء2572011/03/30 معلم

برھمتوش 2011/03/30 نجالء عرفات دمحم عمر 2075242 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

العروبة 2011/03/30 نجالء فتحى احمد مدین 2100670 كفـءكفـء2592011/03/30 معلم

الزھایرة الثانویة المشتركة 2011/07/05 نجالء فتحى على ابراھیم 2182404 كفـءكفـء2602011/07/05 معلم

عثمان رمزى 2011/03/30 نجالء فتحي دمحم الھادي الشحات 1473386 كفـءكفـء2612011/03/30 معلم

برھمتوش 2011/03/30 نجالء دمحم حسنى  الحسینى عبد هللا فضة 2099989 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/30 نجالء دمحم شعبان دمحم 2128758 كفـءكفـء2632011/03/30 معلم

سعد الدین االبتدائیة 2011/03/30 نجوى شعبان جبر جادو 1469869 كفـءكفـء2642011/03/30 معلم

فایز محمود مصطفى ابوزید االبتدائیة بالسالم 2011/03/30 نجوى شلبي ابراھیم شلبي 1459886 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

المستشار محمود جعفر ع بكفر غنام 2011/03/30 نسرین صبرى توفیق رمضان 2069538 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

2011/03/30 طنبول االبتدائیة نسمة المتولى عبد المجید متولى جاللة 2094918 كفـءكفـء2672011/03/30 معلم

الفتح االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نشوة شعبان رمضان إبراھیم 2137279 كفـءكفـء2682011/03/30 معلم

الشھید دمحم محى الدین العجمى 2011/03/30 نصر عوض هللا الجنیدى رزق 2088499 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

دیو الوسطى 2011/03/30 نھلھ أحمد فرید العزازى 1472893 كفـءكفـء2702011/03/30 معلم

عیسى حمدى 2011/03/30 نھلھ حسن على جوھر 2134452 كفـءكفـء2712011/03/30 معلم

الحوال الفنیة بنات الجدیده 2005/12/27 نھى ابراھیم طھ ابراھیم 1474815 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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كفر الروك 2011/03/30 نھى دمحم السید على أبو أحمد زاھر 1473303 كفـءكفـء2732011/03/30 معلم

المستشار نعمان حسین ھیكل 2011/03/30 نھى دمحم عبد الرحمن على 1474072 كفـءكفـء2742011/03/30 معلم

منشأة جبران للتعلیم األساسي إعدادي 2011/03/30 نوال دمحم احمد سالم 2090018 كفـءكفـء2752011/03/30 معلم

طرانیس العرب 2011/03/30 نورا جمال دمحم حسین 1822785 كفـءكفـء2762011/03/30 معلم

الشھید السید طلبة رسالن 2011/03/30 نورا ھالل ابراھیم على 1726002 كفـءكفـء2772011/03/30 معلم

الجالیلة 2011/03/30 نیرة عبدالمنعم دمحم حسنین 2108791 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

مدرسة سید البیدق االعدادیة المشتركة ببرج النور 2011/03/30 نیفین حمزه السید على 2137051 كفـءكفـء2792011/03/30 معلم

الجنینة 2011/03/30 نیفین عزت السعید إبراھیم سالم 2017385 كفـءكفـء2802011/03/30 معلم

الشیخ طلبة صقر 2011/03/30 ھالة الھنداوي دمحم دمحم  موسى عمران 2147338 كفـءكفـء2812011/03/30 معلم

)ابتدائى(عزبة العرب للتعلیم االساسى 2011/03/30 ھالة عبد المنعم عطا حسن 1472820 كفـءكفـء2822011/03/30 معلم

الزریقى 2011/03/30 ھانى فوزى حمزه احمد موافى 1818608 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

السنبالوین االعدادیة بنات 2011/03/30 ھبة شوقي حسین دمحم شعیشع 2171092 كفـءكفـء2842011/03/30 معلم

مدرسة سید البیدق االعدادیة المشتركة ببرج النور 2011/03/30 ھبة عبد هللا احمد عبد هللا 2090020 كفـءكفـء2852011/03/30 معلم

الجنینة 2011/03/30 ھبة دمحم بسیونى دمحم 2123662 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

فاروق الباز ریاض اطفال 2011/03/30 ھبة دمحم محمود دمحم احمد السحراوى 2131320 كفـءكفـء2872011/03/30 معلم

نوب طریف ریاض اطفال 2011/03/30 ھبھ العوضى فتحى العوضى 2129065 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

طنبول الكبري للتعلیم األساسي 2011/03/30 ھبھ حمدى زكى الجبالى 2157813 كفـءكفـء2892011/03/30 معلم
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الحجایزة االعدادیة 2011/03/30 ھبھ مسعد العوضى حسن 2152205 كفـءكفـء2902011/03/30 معلم

١غزالة  2011/03/30 ھدي دمحم رمضان ھالل 1744163 كفـءكفـء2912011/03/30 معلم

١كفر الحاج عزب  2011/03/30 ھناء الشحات ابراھیم عبد الرحمن 1805959 كفـءكفـء2922011/03/30 معلم

الرمزیة االعدادیة 2011/03/30 ھناء ثروت بدر دمحم بدر 2075236 كفـءكفـء2932011/03/30 معلم

١الحجایزة  2011/03/30 ھناء ثروت دمحم الزینى 2153096 كفـءكفـء2942011/03/30 معلم

احمد ھمام 2011/03/30 ھناء دمحم عبد الحلیم دمحم عطیھ 2161974 كفـءكفـء2952011/03/30 معلم

السالم بالسنبالوین بنین 2011/03/30 وائل دمحم أحمد عثمان 1473772 كفـءكفـء2962011/03/30 معلم

١كفر الحاج عزب  2011/03/30 وجدى جمال ابراھیم دمحم 2157088 كفـءكفـء2972011/03/30 معلم

النصر االبتدائیة بمیت غراب 2011/03/30 وداد حمدي دمحم علي میھ 2164646 كفـءكفـء2982011/03/30 معلم

غزالة االعدادیة 2011/03/30 وداد زاھر دمحم خضر دمحم 2114210 كفـءكفـء2992011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 ورده عبد الرحمن اسماعیل  عبد الرحمن 2100682 كفـءكفـء3002011/03/30 معلم

كمال البارودى للتعلیم األساسي 2011/03/30 وفاء رمضان عطا عبد الباري 2169959 كفـءكفـء3012011/03/30 معلم

عبد المقصود لطفى االعدادیة 2011/03/30 والء اسامة السعید دمحم 1474280 كفـءكفـء3022011/03/30 معلم

جمال عوض االعدادیة بالزھایرة 2011/03/30 والء جمال دمحم حسین 2151313 كفـءكفـء3032011/03/30 معلم

برج نور العرب ریاض اطفال 2011/03/30 والء حسن دمحم حجاج 2122429 كفـءكفـء3042011/03/30 معلم

الزھراء 2011/03/30 والء فاروق على محمود 1787550 كفـءكفـء3052011/03/30 معلم

كفر الشرفا 2011/03/30 والء منیر السعید دمحم 2157155 كفـءكفـء3062011/03/30 معلم
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الحاجة عزیزة السید بالقنان 2011/03/03 والء یحیى شھوان سالم السید 2157174 كفـءكفـء3072011/03/30 معلم

على أحمد كاعوه االبتدائیة 2011/03/30 ولیده ابراھیم المرسي ابراھیم 2108824 كفـءكفـء3082011/03/30 معلم

الحصاینة االعدادیة 2011/07/05 یاسمین محمود عبد العظیم دمحم 2362952 كفـءكفـء3092011/07/05 معلم

الحوال االعدادى بنین 2011/03/30 یسریھ امین دمحم دمحم حسن 2099877 كفـءكفـء3102011/03/30 معلم
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االعدادیة بنات 1999/02/20 الھام جمال الدین عبدالغفار عبدالرازق 1459479 كفـءكفـء12009/02/15 أمین مكتبة أول

مجمع بلقاس للتعلیم االساس 2011/03/30 احمد مصطفى السید النیلى 2073652 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

المالحة 2011/03/30 ایمان حسین على ابراھیم 2077668 كفـءكفـء32011/03/30 أمین مكتبة

رواش 2011/03/30 بسمة عبد العزیز دمحم العراقى 2114880 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

ابو بصل 2011/03/30 بشرى دمحم مندور فتوحة 2355349 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

بلقاس الثانویة بنین 2011/03/30 دالیا حسن السعید دمحم دمحم 2089003 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 راندا رفعت عبد الحمید المغازى 2087582 كفـءكفـء72011/03/30 أمین مكتبة

منشاة البدراوى 2011/03/30 رجب عبد اللطیف حسن رجب 2227786 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

١مجمع المعصرة 2011/03/30 ریھام دمحم السید زیادة 2153041 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

٢المغازى  2011/03/30 ریھام دمحم عبد الحمید احمد غازى 2076496 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

المعصرة 2011/03/30 شاھندة احمد دمحم عیسوى 2097655 كفـءكفـء112011/03/30 أمین مكتبة

على بن ابى طالب 2011/03/30 شیماء نبیل مسعد دمحم قاسم 2076915 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

بلقاس الثانویة بنات 2011/03/30 غادة احمد احمد احمد شعیب 2084233 كفـءكفـء132011/03/30 أمین مكتبة

عیاد االبتدائیة التجریبیة ببلقاس 2011/03/30 لیلى عبد الاله بیومى حامد 2068154 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 منى  محمود محمود السید احمد ھجرس 2101290 كفـءكفـء152011/03/30 أمین مكتبة

التربیة القومیة 2011/03/30 منى عادل السید دمحم الشرقاوى 2072389 كفـءكفـء162011/03/30 أمین مكتبة

المعصرة الجدیدة 2011/03/30 منى عبدالقادر الشافعى احمد 2087688 كفـءكفـء172011/03/30 أمین مكتبة
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التربیة الحدیثة 2011/03/30 منى محفوظ عباس العسوى 2070830 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

مدرسھ منیره زیدان 2011/03/30 نادیة ابراھیم دمحم حسن 2089112 كفـءكفـء192011/03/30 أمین مكتبة

ابو عرصة 2011/03/30 نادیة دمحم تاج الدین دمحم سید احمد 2077580 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 نجوى البیلى عبدالمجید البیلى 2087596 كفـءكفـء212011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 االبتدائیة٢بلقاس  نسرین عبدالحمید عبدالحسیب عبدالصمد 2079203 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

السماحیة الكبرى 2011/03/30 نشوة دمحم السید یونس حجازى 2072242 كفـءكفـء232011/03/30 أمین مكتبة

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 نشوى احمد دمحم الدسوقى 1470368 كفـءكفـء242011/03/30 أمین مكتبة

الشھید الرفاعى الثانویة المشتركة بالخاللة 2011/03/30 نھا السید ابراھیم البھنسى 2077622 كفـءكفـء252011/03/30 أمین مكتبة

دمحم عوض التجریبیة 2011/03/30 نیفین عبد اللة احمد عبد الحافظ 2077687 كفـءكفـء262011/03/30 أمین مكتبة

٢مجمع بسندیلة  2011/03/30 نیفین كمال دمحم السعید المایح 2073323 كفـءكفـء272011/03/30 أمین مكتبة

شرقیة المعصرة 2011/03/30 ھبة  مسعد عید عبد العزیز 2067217 كفـءكفـء282011/03/30 أمین مكتبة

٢ابوعرصة 2011/03/30 ھدى دمحم عبد الوھاب الدسوقى 2079495 كفـءكفـء292011/03/30 أمین مكتبة

المعصرة بنات 2011/03/30 وفاء حفظى دمحم عبد المحسن 2226998 كفـءكفـء302011/03/30 أمین مكتبة

السلسول 2011/03/30 وفاء فاروق دمحم مصطفى 2069657 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

فصول الخازندار 2011/03/30 یوسف دمحم یوسف عبد المعطى 2209700 كفـءكفـء322011/03/30 أمین مكتبة

الشھید  دمحم الجمال 1997/09/01 خدیجة یوسف كمال یوسف 1452062 كفـءكفـء332009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

١المغازى  1997/07/24 عاطف ربیع عبد الحمید غازى 2080439 كفـءكفـء342009/11/05 أخصائى صحافة واعالم أول

-----------------------------------
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٢المغازى  1997/10/15 مدحت عبد السمیع عبد المنعم البشیسشى 1823147 كفـءكفـء352009/11/05 أخصائى صحافة واعالم أول

الدمایره تعلیم اساسى 2004/07/11 اماني رفعت المتولي النجار 1461671 كفـءكفـء362009/02/15 أخصائى صحافة وإعالم

رشاد احمد ابراھیم 2004/06/19 تناظر الشربینى على حسن 1455165 كفـءكفـء372009/02/15 أخصائى تكنولوجیا

الكردود 2011/03/30 شرین دمحم عوض على 2092832 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى نفسى

ابو عرصة 2011/03/30 لمیاء رزق الشافعى دمحم 2078901 كفـءكفـء392011/03/30 أخصائى نفسى

احمد وجدى فتح هللا دمحم/الشھید 1992/03/15 سعاد عبدالغني بدوي خطاب 1384066 كفـءكفـء402009/02/15 أخصائى اجتماعى أول أ

ابو عرصة 1997/12/02 حازم عبدالقادر دمحم عبدالقادر 1454079 كفـءكفـء412009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

الدرافیل ابتدائى تعلیم اساسى 2011/03/30 ابو سمرة عبد الفتاح عبد القادر على 2088222 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 بالجوادیة١االمام الشافعى  احمد ابراھیم جوده مصطفى 2092880 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

جالیة 2011/03/30 احمد السعید احمد المھدى عبد الطیف 2069636 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

زیان 2011/03/30 اسامة السعید عالم غازى 2065266 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 امیرة السید رشاد على البھنسى 2068292 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

١زینب المنشاوى  2011/03/30 امیرة عبد الرحمن احمد  ابراھیم 2066344 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

١كفر الغنامة  2011/03/30 انجى عبد العزیز محمود  عبد العزیز 2078611 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

بلقاس الجدیدة 2011/03/30 خلود محمود سامى عبد الشھید محمود 2182374 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

التربیة الحدیثة 2011/03/30 دعاء قدرى عبد الحمید الشافعى حسن 2062151 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

مناش العرب 2011/03/30 رانیا انور عیسى ابراھیم 2069766 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 رحاب دمحم عنتر صالح ابراھیم 2070182 كفـءكفـء522011/03/30 أخصائى اجتماعى

مجمع الجزایر 2011/03/30 رشا عبدالفتاح عبدهللا الخضرى 2069660 كفـءكفـء532011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 االبتدائیة٢بلقاس  سالى مجدى دمحم ابو الفتوح 2077143 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو عرصة 2011/03/30 سامیة على عطوة حسن 2076734 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو عرصة 2011/03/30 سمیحة طلعت عبد الخالق دمحم ابراھیم 2070999 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

بسندیلھ الفنیھ بنات 2011/03/30 سھا فتحى ابراھیم سالمة 2068268 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بصل 2011/03/30 شیماء شعبان السید  الحدیدى 2127342 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزھراء 2011/03/30 شیماء عطیة فرید مصطفى على 2063950 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

١حالوة  2011/03/30 عبیر فتحى عبد الحمید الحسینى 2072550 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

الترزى 2011/03/30 عنایات عبد العزیز دمحم مصطفى 2084428 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

١جالیة  2011/03/30 فاطمة احمد دمحم احمد 2072409 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

على العطار 2011/03/30 فاطمة رشدى توفیق عبد الھادى 2071164 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

٤٩للتعلیم االساسى  2011/03/30 لواحظ دمحم ربیع دمحم القصبى 2070258 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

شرقیة المعصرة 2011/03/30 محاسن جمیل طلبة حسن 2069761 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30  االعدادیھ٣٧ دمحم ابراھیم دمحم اسماعیل 2070261 كفـءكفـء662011/03/30 أخصائى اجتماعى

الكوم االحمر 2011/03/30 دمحم البیلى ابراھیم على 2076698 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 االبتدائیة٢٨مدرسة  دمحم فاروق دمحم اسماعیل 2072424 كفـءكفـء682011/03/30 أخصائى اجتماعى
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األعلي

مجمع ابو دشیشة 2011/03/30 مروة ناجح السید عبدالرازق 2081319 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجزایر 2011/03/30 مروه سالم  عبد المنعم عوض 2087956 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھیدالمقدم احمد السید متولى 2011/03/30 منال موسى حسن دمحم 2076494 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى اجتماعى

١المغازى  2011/03/30 ناھد مرعى دمحم على مرعى 2089587 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

التربیة القومیة 2011/03/30 نھا على مصطفى مصطفى السمالوى 2072478 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى اجتماعى

المستشار محمود برھان للتعیم االساسى 2011/03/30 نھى فرح غنام دمحم 2072303 كفـءكفـء742011/03/30 أخصائى اجتماعى

٢الشھید عارف  2011/03/30 ھبة حسن عبدالقادر المغازى 2070841 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى اجتماعى

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 وحید كامل عبدهللا حفناوى 2398941 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى اجتماعى

المحفوظة 1978/09/01 فادیھ منصور حسن الجزیرى 1355484 كفـءكفـء772009/02/15 معلم خبیر

1993/09/01 للتعلیم االساسى٢بلقاس  امل دمحم عمر ابراھیم عجینة 1398617 كفـءكفـء782009/11/05 معلم أول أ

مجمع بلقاس للتعلیم االساس 1982/09/23 یسریة كامل المغازى عبدالعال 1382826 كفـءكفـء792009/02/15 معلم أول أ

االمل تعلیم اساسى 1991/12/01 ابراھیم طلبھ مسعود عبدهللا 1395396 كفـءكفـء802009/02/15 معلم أول

1991/09/01 حفیرشھاب الدین٢٤ احمد ابراھیم عبد المنعم علي قمبوره 1436319 كفـءكفـء812009/02/15 معلم أول

المستشار محمود برھان للتعیم االساسى 1990/09/01 اسماء عبد الكریم دمحم حسن 1428169 كفـءكفـء822009/11/05 معلم أول

منشاة بسندیلة 1994/10/13 أشرف أحمد عبد الباقى دمحم 1423360 كفـءكفـء832009/02/15 معلم أول

على عبد الرازق الصناعیة 1997/10/26 اشرف شحاتھ السید العرفي 1412988 كفـءكفـء842009/02/15 معلم أول

زیان 1992/09/01 المتولى دمحم ابراھیم دمحم 1661149 كفـءكفـء852009/02/15 معلم أول
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رواش 1992/09/01 امل ابراھیم فرحات عبد اللة 2182187 كفـءكفـء862009/11/05 معلم أول

دمحم عوض التجریبیة 2000/01/04 ایھاب لمعى عوض على 1463026 كفـءكفـء872012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

شرقیة المعصرة 1990/11/01 خضرة المعصراوى محمود القط 1470069 كفـءكفـء882009/11/05 معلم أول

مصطفى كامل ع بالسبخاویھ 1999/08/02 سامیھ السید حسین ابراھیم 1417887 كفـءكفـء892009/02/15 معلم أول

محمع الشوامى ریاض اطفال 1997/09/01 سكینة فیفى عبدالحافظ ابو العنین 1458120 كفـءكفـء902009/02/15 معلم أول

قلبشو الجدیدة للتعلیم األساسي 1992/11/01 سمنھ مقاوى دمحم السید 1647443 كفـءكفـء912009/11/05 معلم أول

شرقیة المعصرة 1991/09/01 سمیرة سعد المتولى ابو النجا 2110500 كفـءكفـء922009/11/05 معلم أول

1991/09/01 حفیرشھاب الدین٢٤ طارق فاروق مسعد عبد الحافظ 1436384 كفـءكفـء932009/11/05 معلم أول

على عبد الرازق الصناعیة 1984/02/26 عبد الوھاب عبد المنعم دمحم ابراھیم 1356661 كفـءكفـء942009/02/15 معلم أول

المغازى ع الجدیدة 1997/09/01 عبیر دمحم سالم سالم 2173248 كفـءكفـء952009/11/05 معلم أول

1991/09/01 ابو ماضى٥٣ عمرو عبدالحكیم عوض على 2088359 كفـءكفـء962009/11/05 معلم أول

المستشار محمود برھان للتعیم االساسى 1990/09/01 فاطمھ على دمحم الشربییى 1432935 كفـءكفـء972009/02/15 معلم أول

١سامح الرفاعى  1991/09/01 كمالة دمحم عبدالجواد دمحم 1436060 كفـءكفـء982009/11/05 معلم أول

1997/10/15 ابو ماضى٥١ ماجدة ابراھیم سالم على 1411160 كفـءكفـء992009/02/15 معلم أول

الفواید 1992/11/01 ماھر سید احمد نصر  سید احمد 2020322 كفـءكفـء1002009/11/05 معلم أول

االعدادیة بنات 1997/09/01 دمحم السعید علي علي 1450055 كفـءكفـء1012009/02/15 معلم أول

المعصرة بنین 1995/12/01 دمحم مسعد دمحم على الدیب 1448559 كفـءكفـء1022009/02/15 معلم أول
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الستامونى 1997/09/01 میرا محمود دمحم ابراھیم مطاوع 2054879 كفـءكفـء1032009/02/15 معلم أول

على عبد القادر العطار 2004/11/08 نادر احمد صبري دمحم ابو العنین 1381326 كفـءكفـء1042009/02/15 معلم أول

مصنع السكر للتعلیم األساسىابتدائى 1992/09/01 نادیة احمد الطیب صدیق 2021410 كفـءكفـء1052009/11/05 معلم أول

الشھید عمر عبدالقادر 1987/09/01 ھشام نجیب عبد الحمید ابراھیم 1413727 كفـءكفـء1062009/02/15 معلم أول

ابو عرصة 1997/09/01 ھنیة الحنفى محمود عبد الفتاح 2017581 كفـءكفـء1072009/11/05 معلم أول

البالقسة 1991/09/01 والء متولى دمحم سمك 1415643 كفـءكفـء1082009/02/15 معلم أول

البالقسة 2011/03/30 ابتسام السید دمحم على 2103595 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

مجمع بسندیلة 2011/03/30 ابتسام زكریا حامد دمحم 2079133 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

جنیدى 2011/03/30 ابتسام منیر على یوسف 2099970 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

االمل الثانویھ مشتركھ 2011/03/30 ابراھیم السید على ابوالخیر 2089165 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

الشوامى وابودشیشة 2011/07/05 ابراھیم الشربینى على  ابراھیم 2358817 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

الشوامى وابودشیشة 2011/03/30 ابراھیم على ابراھیم ابو الحسن 2064332 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

مجمع بلقاس للتعلیم االساسى 2011/03/30 ابراھیم دمحم ابراھیم ابو العنین 2101284 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 ابراھیم دمحم ابراھیم رزق 2069772 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

زیان 2011/03/30 احالم عبد االلة السید قندیل 2064867 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

الفواید 2011/07/05 احالم نعیم عبد الھادى عوض 2348789 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

الستامونى بنین 2011/03/30 احمد ابراھیم ابراھیم صلى 2078733 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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الكردود 2011/03/30 احمد البدوى دمحم شرشیرة 2098534 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

احمد وجدى فتح هللا دمحم/الشھید 2011/03/30 احمد السید حسین احمد وافى 2123009 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 احمد جبر عطا اللة سالم 2123250 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 احمد رشدى توفیق عبد الھادى 2068287 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 احمد شكرى دمحم العوضى 2072498 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

الستامونى بنین 2011/03/30 احمد صابر كامل دمحم 2078546 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

شومان االعدادیة. م  2011/08/28 احمد صبرى نجاح دمحم الدیسطى 2387477 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

االعدادیة بنات 2011/03/30 احمد عبد الحافظ شفیق عبد الحافظ 2076715 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

المركزیةاالعدادى 2011/03/30 احمد عبدالوھاب عبدالفتاح السید 2072468 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

المغازى ع الجدیدة 2011/07/05 احمد عمر عبدهللا عمر دھب 2393902 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

الھاللى ابتدائى تعلیم اساسى 2011/03/30 احمد فتحى دمحم على 1663623 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

الكردود 2011/03/30 احمد لطفى دمحم على 2236307 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

اصالح الستامونى 2011/03/30 احمد متولى شرف احمد 2079836 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

١جالیة  2011/07/05 احمد محب سالم احمد 2343058 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

جالیة 2011/03/30 احمد دمحم احمد اسماعیل 2069663 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

2011/03/30  االعدادیھ٣٧ احمد دمحم احمد عوضین 2084417 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

مجمع ابو دشیشة 2011/03/30 احمد دمحم عبدالحى ابراھیم 2073654 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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منشیة أبو الفتوح 2011/03/30 احمد دمحم مصطفى احمد 2079142 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 اسامة  فتحى دمحم المتولى 2211587 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 اسامھ احمد صابر عطیھ 2087695 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

بلقاس خامس 2011/03/30 اسالم عبد الحكیم البسیونى بسیونى 2069744 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

على عبد القادر العطار 2011/03/30 اسالم دمحم السید دمحم نجم 2076919 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

الشھید الرفاعى الثانویة المشتركة بالخاللة 2011/07/05 اسماء البیلى عبدالبارى على دمحم 2395945 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

الروضة 2011/07/05 اسماء حمادة عبد العاطى حسن 2350595 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

الخازندار 2011/03/30 اسماء عبد الحكیم على سید احمد 2064099 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

المعصرة بنین 2011/07/05 اسماء عبد اللة عبد العظیم عبد الجواد 2293839 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

ابو نور الدین 2011/03/30 اسماء عبد اللة عوض الشحات 2084378 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 اسماء عبدالحمید دمحم عبدالحمید 2081804 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

ابوعرصة 2011/03/30 اسماء عبدالفتاح السید اسماعیل 2089124 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

الدمایره تعلیم اساسى 2011/03/30 اسماء فتحى یحیى حسین األمام 2078891 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

مجمع الشوامى 2011/03/30 اسماء دمحم المنسى دمحم 2069630 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 اسماء دمحم على احمد 2085231 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

المدرسة الحدیثة 2011/03/30 اسماء نعمان عزت عصر 2089122 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٢١مدرسة  اسماعیل ابراھیم دمحم اسماعیل 2070265 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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مدرسھ منیره زیدان 2011/03/30 البحراوى ابراھیم  ابراھیم  المرسى 2116367 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

المركزیةاالعدادى 2011/03/30 الرفاعى دمحم عبد الفتاح سالمة 2066085 كفـءكفـء1552011/07/31 معلم

2011/07/05  الدرافیل٣٧ الزھراء عبد الباسط احمد على 2284321 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

2011/03/30 بصار٢٨ السعید السید السعید مصطفى 2079003 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

منشاة البدراوى 2011/03/30 السعید دمحم السعید شعیشع 2133759 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

المعصرة الجدیدة 2011/03/30 السید  یوسف السید ابراھیم 2076917 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

انیس فودة االبتدائیة 2011/03/30 السید احمد السید احمد على  طاحون 2064453 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

2011/03/30 االمل حفیر شھاب الدین٢١ السید البدوى دمحم عوض جمعة 2096164 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

2011/03/30  االعدادیھ٣٧ السید البیلى دمحم على بیلى 2087578 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 السید الشحات جابر على 2072500 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

اصالح الستامونى 2011/03/30 السید انور السید على 2072364 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

موسىالعربى 2011/03/30 السید بدیر السید على بصبوص 2067038 كفـءكفـء1652011/03/30 معلم

تل عمیرة 2011/07/05 السید حسن السید عمر 2357384 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

السبعة 2011/03/30 السید عبد السالم عبد الوھاب  عبد السالم 2067589 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/08/28 السید عطیة ابراھیم عبد القادر 2087558 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

الشوامى وابودشیشة 2011/07/05 السید على عبد الرازق على 2355925 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

الكردود 2011/07/05 السید دمحم السید عبدالحمید 2390907 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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المعصرة بنات 2011/08/28 السید دمحم السید عثمان 2295624 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٣٤مدرسة  السید محمود دمحم على 2094828 كفـءكفـء1722011/03/30 معلم

مجمع النھضھ ریاض اطفال 2011/03/30 السیدة زینب عزت دمحم ابراھیم عطیة 2079585 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

كفر الغنامة ریاض أطفال 2011/03/30 السیدة عوض ابراھیم احمد 2077558 كفـءكفـء1742011/03/30 معلم

االعدادیة بنات 2011/03/30 السیدة فتحى خلیل فرج 2079183 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

المالحة 2011/03/30 الشیماء حسن السید حسن الجوھرى 2084335 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

مصطفى كامل ع بالسبخاویھ 2011/03/30 الشیماء دمحم السید عبد الحلیم 2071085 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

شرقیة المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 المعصراوى المتولى المعصراوى البسطویسى 2073436 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

2011/03/30 االمل حفیر شھاب الدین٢٠ الھام عطیھ  المتولى دمحم 2391380 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

مدرسة الرملة اإلبتدائیة 2011/03/30 الھام ماضى البیلى صیام 2069651 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

مجمع الجزایر 2011/03/30 الھام دمحم احمد دمحم 2091149 كفـءكفـء1812011/03/30 معلم

المالحة 2011/07/01 امال فتحى احمد عبداللطیف 2388507 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

منشأة بسندیلة 2011/03/30 امانى  عبد السالم  جمعة خلیل سعید 2074886 كفـءكفـء1832011/03/30 معلم

زیان 2011/08/28 امانى الدسوقى برھام دمحم 2349146 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 امانى السید دمحم زیدان 2064914 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

زیان االعدادیھ الجدیده 2011/03/30 امانى رشدى ابو شامة احمد 2065337 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

الترزى 2011/03/30 امانى صبرى ابراھیم عبدالقادر 2077647 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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منشأة البدراوى 2011/03/30 امانى عبد الحمید دمحم خلیفة 2064364 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

زیان 2011/07/05 امانى عبد القادر السید الباز 2350798 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

الكوم االحمر 2011/03/30 امانى دمحم  دمحم  عباس 2243940 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/07/05 امانى دمحم احمد على المالكى 2380645 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

الشھید عمر عبدالقادر 2011/03/30 امجد سالمة عبدالعزیز سالمة 2072337 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣٦ امل  على دمحم شحاتة 2069642 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 امل المرسى كمال  الدیسطى 2225699 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

قلبشو الجدیدة للتعلیم األساسي 2011/03/30 امل المرسى مسعد المرسى 2070834 كفـءكفـء1952011/03/30 معلم

مجمع بلقاس 2011/03/30 امل ایمن شعبان عبدالرازق 2071290 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 امل طاھر عبد الرحمن دمحم 2084454 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

وزیر 2011/03/30 امل عبدالعاطى البدوى السید 2069714 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

دمالش 2011/03/30 امل عبدهللا سویلم على 2088304 كفـءكفـء1992011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 امل عماد عبد المنعم عبد هللا 2084103 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

الوساطة 2011/07/05 امل دمحم ابراھیم سلیمان 2395743 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

١المغازى  2011/03/30 امیرة  حسین عبد الجواد احمد 2067308 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥٣ امیرة  سعد عبد الغنى دمحم سالم 2067828 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/03/30 امیرة ابراھیم البدوى مصطفى 2089131 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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٢مجمع بسندیلة  2011/03/30 امیرة الخضرى دمحم عبد الغفار 2063937 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

الشوامى وابودشیشة 2011/03/30 امیرة السید عبد الفراح دمحم 2075507 كفـءكفـء2062011/03/30 معلم

ریاض اطفال الستامونى 2011/03/30 امیرة حاتم عمر لطفى 2070339 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

منشأة عبد القادر 2011/03/30 امیرة عبدالعلیم دمحم دمحم 2082754 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

٢مجمع بسندیلة  2011/07/05 امیرة یسرى صالح المتبولى 2290693 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

جنیدى االبتدائیة 2011/03/30 امیره عبد هللا عبد الخالق دمحم 2077627 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

جالیة االولى االبتدائیة 2011/03/30 امیره دمحم عبد البارى دمحم ابراھیم 2063847 كفـءكفـء2112011/03/30 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 امیره یوسف ابراھیم محمود االصیلى 2061996 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

االعدادیة بنات 2011/03/30 امینة عبدالحمید عبدالحمید عبده 2088299 كفـءكفـء2132011/03/30 معلم

زیان 2011/07/05 امینھ على عبد العزیز ابوصالح 2353152 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

المعصرة بنات 2011/03/30 ایمان بكر عباس صالح 2166697 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

المعاوضة 2011/03/30 ایمان جمعھ السید الشربینى 2063857 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٢بلقاس  ایمان رمضان عبد العزیز دمحم 2066647 كفـءكفـء2172011/07/21 معلم

منشأة البدراوى 2011/03/30 ایمان عبد العزیز محمود دمحم ابو زید 2064375 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

2011/07/05 عامر٦ ایمان عبد القادر دمحم العربى 2289391 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

الجزایر 2011/03/30 ایمان عبدهللا فھمى العزب 2084131 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

الشلطیطھ 2011/03/30 ایمان على محمود حسن صالح 2078991 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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ابو عرصة 2011/03/30 ایمان دمحم عوض عوض 2380657 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

ابو بصل 2011/03/30 ایمان ممدوح دمحم عبدالباقى 2080007 كفـءكفـء2232011/03/30 معلم

ریاض اطفال الستامونى 2011/03/30 ایمان نادر ابو زید عبدة 2089602 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

احمد وجدى فتح هللا دمحم/الشھید 2004/07/01 ایمن السید عبد النبي السید علي 1464311 كفـءكفـء2252009/02/15 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 ایمن صالح عبد المعبود دمحم 2085262 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

مصنع السكر اإلعدادیة 2011/03/30 ایناس مصطفى السید صادق 2089599 كفـءكفـء2272011/03/30 معلم

بلقاس خامس 2011/03/30 ایناس یوسف زكى دمحم یوسف 2097661 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

االعدادیة بنین 2011/03/30 ایھاب احمد اسماعیل السید 2073663 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

2011/03/30 االمل حفیر شھاب الدین٢١ باسمة الشحات سعد حافظ 2072257 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

الدمایره تعلیم اساسى 2011/03/30 بسمة سعد خلیل خلیل 2081784 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

مجمع النھضھ ریاض اطفال 2011/03/30 بسمة عبد الباسط اسماعیل احمد 2080426 كفـءكفـء2322011/03/30 معلم

ابو عرصة 2011/03/30 بسمة عبدالبارى عبدالعظیم فوده 2078967 كفـءكفـء2332011/03/30 معلم

زیان االعدادیھ الجدیده 2011/03/30 بسمة فتحى عبدهللا عبدالفتاح 2072464 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

ابوعرصة 2011/07/01 بسمة دمحم الحسینى دمحم عثمان 2377245 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

ابو عرصة 2005/05/18 بسمھ سید دیسطى عبد القادر 2059245 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 بسمھ دمحم عبد الھادى دمحم سعفان 2062139 كفـءكفـء2372011/03/30 معلم

محمود دمحم محمود متولى/الشھید 2011/03/30 بھاء الدین  فاضل على على السید 2236289 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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المستعمرة الشرقیة 2011/07/05 بیشوى غبلایر عبد المسیح غبلایر 2357666 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 1999/02/20 تامر عبدالرحمن احمد ابراھیم 1467751 كفـءكفـء2402009/02/15 معلم

الكوم االحمر 2011/03/30 تامر متولى عبد اللطیف متولى 2075181 كفـءكفـء2412011/03/30 معلم

بلقاس الثانویة بنین 2011/07/05 تامر مجدى المرشدى السید 2388209 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

2011/07/05 عامر٦ تھانى البدراوى دمحم المرسى 2289381 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

زیان 2011/03/30 توفیق دمحم عبدالقادر توفیق 2085546 كفـءكفـء2442011/03/30 معلم

مجمع بلقاس خامس 2011/03/30 جاكلین جرجس جابر مخائیل 2064391 كفـءكفـء2452011/03/30 معلم

2011/03/30 حفیرشھاب الدین٢٤ جمیل ابراھیم حسن دمحم 2065699 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

المعصرة بنین 2004/07/01 جمیل صابر یوسف دمحم 1465725 كفـءكفـء2472009/02/15 معلم

الشوامى وابودشیشة 2011/03/30 جمیل عبدالمنعم السید دمحم رزق 2089109 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

بسندیلھ الثانویھ المشتركة 2011/03/30 جیھان یحیى النبوى ابوقمر 2087487 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

شرقیة المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 حامد محمود حامد محمود 2077650 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 حسام  الشحات عبد الغنى المھدى 2116198 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

٣دمالش االعدادیة  2011/03/30 حسام عبد العزیز دمحم عبد الرازق 2248518 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/03/30 حسن عطیة دمحم زاھر 2084349 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

الملعب 2011/03/30 حسین دمحم صادق ابراھیم 2087460 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

الكوم االحمر 2011/03/30 حكمت سعید محمود المكاوى 2073641 كفـءكفـء2552011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 813 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بلقاسالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١جالیة  2011/03/30 حمادة محمود زیدان سعید 1472801 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣١ حمدى حمدین دمحم الدرینى 2069586 كفـءكفـء2572011/03/30 معلم

مصطفى كامل ع بالسبخاویھ 2011/03/30 حمیدة عبدالحمید عباس الجندى 2087503 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 حنان حسن احمد دمحم 2072374 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

ابو نور الدین 2011/03/30 حنان عصام الدین السید غیث 2100677 كفـءكفـء2602011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 حنان مبروك مصطفى غنیم 2075286 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

دمحم عوض التجریبیة 2011/03/30 حنان دمحم دمحم عبد الرازق السید 2066476 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

مجمع بلقاس للتعلیم االساس 2011/03/30 دالیا ابراھیم دمحم محمود بدوى 2093855 كفـءكفـء2632011/03/30 معلم

زیان االعدادیھ الجدیده 2011/07/05 دالیا السید عبدالرازق دمحم 2380646 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

دمالش 2011/03/30 دالیا توفیق على عبدالعال 2079236 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

المحفوظة 2011/03/30 دالیا حماد دمحم حمادابراھیم 2072442 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

كفر الغنامة 2011/03/30 دالیا سعد عبد الشافى  المتولى 2132765 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

الوساطة ع 2011/07/05 دالیا عطیة عوض القریعى 2077315 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 دالیا دمحم الوردانى دمحم 2089598 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٢بلقاس  دالیا دمحم محمود عثمان 1473167 كفـءكفـء2702011/03/30 معلم

زیان 2011/03/30 دریة ابراھیم عبدالشافى شرف الدین 2085556 كفـءكفـء2712011/03/30 معلم

االشراف 2011/08/28 دعاء حسن على عبد السالم الجویلى 2302278 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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الدرافیل ابتدائى تعلیم اساسى 2011/03/30 دعاء سمیر عوض عمر 2071284 كفـءكفـء2732011/03/30 معلم

منشأة عبد القادر 2011/03/30 دعاء عبدالغنى عبدالعظیم على عالم 2071293 كفـءكفـء2742011/03/30 معلم

حسین عیاد الفنیة بنات بالدمایرة 2011/03/30 دعاء عثمان  عبد العزیز  دمحم 2229941 كفـءكفـء2752011/03/30 معلم

مجمع الجزایر 2011/07/05 دعاء فؤاد عبدالرازق المغازى 2350802 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 دعاء دمحم عبد ربة دمحم سعید 2076923 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

الملعب 2011/03/30 دعاء دمحم كمال دمحم الشربینى 2079954 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥٣ دعاء محمود سالم محمود سالم 2067423 كفـءكفـء2792011/03/30 معلم

عصفور 2011/07/05 دینا طارق دمحم شمس 2382891 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 دینا عبدهللا عبدالخالق شمس الدین 2078893 كفـءكفـء2812011/03/30 معلم

الشھید سامح الرفاعى ریاض أطفال 2011/03/30 دینا عبدالوھاب عبدالمقصود ابوزید 2069711 كفـءكفـء2822011/03/30 معلم

منشاة البدراوى 2011/03/30 رابعة حسن ادم حسن 2070354 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/03/30 رامى على السید على سرحان 2069646 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

قائم العبد 2011/03/31 راندا مصباح على عالم 2100358 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

دمحم عوض التجریبیة 2011/03/30 رانیا  بركات السید احمد البیلى 2066503 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

مدرسة الرملة اإلبتدائیة 2011/03/30 رانیا حمدى كمال عبد اللطیف یوسف 2072407 كفـءكفـء2872011/03/30 معلم

٢ابوعرصة 2011/03/30 رانیا على شھاب الدین دمحم 2103591 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

الشھید عمر عبدالقادر 2011/07/05 رانیا عوض مصطفى الخضرجى 2396675 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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حسین عیاد الفنیة بنات بالدمایرة 2011/03/30 رانیا فؤاد عبدهللا عطیھ احمد حسن 2088364 كفـءكفـء2902011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٢بلقاس  رباب زكى اسماعیل عالم 2071299 كفـءكفـء2912011/03/30 معلم

ابو بصل 2011/03/30 رباب عبد الطیف احمد جبر 2079939 كفـءكفـء2922011/03/30 معلم

موسىالعربى 2011/03/30 رباب على  دمحم منتصر 2064151 كفـءكفـء2932011/03/30 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 رجب  السید دمحم عبدالرازق 2069680 كفـءكفـء2942011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣١ رحاب االمام محمود االمام 2066521 كفـءكفـء2952011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 رحاب جمال عبدالرحمن جاد 2072194 كفـءكفـء2962011/03/30 معلم

2011/03/30  االعدادیھ٣٧ رحاب حمدى دمحم عبد السالم 2067476 كفـءكفـء2972011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/03/30 رحاب رمضان عبد العاطى  االمام 2096166 كفـءكفـء2982011/03/30 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥٣ رحاب عاطف عبد البصیر جادالرب 2069010 كفـءكفـء2992011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٥٧ رحاب كمال احمد عبد اللة 2065655 كفـءكفـء3002011/03/30 معلم

الدكتورعبدالحافظ الكردى 2011/07/05 رحاب دمحم عوض ابو صالح 2360130 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

2011/03/30 االمل حفیر شھاب الدین٢٠ رزق حسانین عطیة حسانین 2100811 كفـءكفـء3022011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/07/05 رشا ابراھیم عبدالحمید ابو الفرخ 2392530 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

مجمع بلقاس للتعلیم االساسى 2011/03/30 رشا ابو الفتوح عبد العلیم ابو العنین 2069042 كفـءكفـء3042011/03/30 معلم

الخازندار 2011/03/30 رشا السید السید حسن 2062087 كفـءكفـء3052011/03/30 معلم

التربیة القومیة 2011/03/30 رشا حسن عبدالھادى خلف القصبى 2226287 كفـءكفـء3062011/03/30 معلم
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٢الشھید عارف  2011/03/30 رشا فؤاد نصر  المغازى 2075498 كفـءكفـء3072011/03/30 معلم

طارق بن زیاد ببلقاس 2011/03/30 رشا دمحم عبد البارى دمحم ابراھیم 2063818 كفـءكفـء3082011/03/30 معلم

الشھید عمر عبدالقادر 2011/03/30 رشا دمحم كامل دمحم الزناتى 2077038 كفـءكفـء3092011/03/30 معلم

مجمع الشوامى 2011/03/30 رشا دمحم مصطفى دمحم عبد القادر 2072527 كفـءكفـء3102011/03/30 معلم

زیان 2011/03/30 رضا ابراھیم بخیت العوضى 2085549 كفـءكفـء3112011/03/30 معلم

البیالویة ریلض أطفال 2011/03/30 رضا ابراھیم دمحم الخزامى 2082058 كفـءكفـء3122011/03/30 معلم

وزیر 2011/03/30 رضا احمد دمحم احمد 2070198 كفـءكفـء3132011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 رضا اسماعیل عبدالقادر حسن 2070299 كفـءكفـء3142011/03/30 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/07/05 رضا حامد مصطفى احمد 2395961 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 رضا صابر عبد المولى ابو حجازى 2082124 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

الستامونى 2011/03/30 رضا عبدالحمید عبدالرازق على 2072541 كفـءكفـء3172011/03/30 معلم

المركزیة 2011/03/30 رضا فتحى عبدالمحسن اسماعیل 2089152 كفـءكفـء3182011/03/30 معلم

2004/07/01 بصار٣٦ رضا دمحم ایراھیم حسن 2016020 كفـءكفـء3192009/11/05 معلم

المستعمرة الغربیة 2011/03/30 رضا محمود احمد العباسى 2087485 كفـءكفـء3202011/03/30 معلم

المركزیةاالعدادى 2011/03/30 رضا یوسف على یوسف 2087478 كفـءكفـء3212011/03/30 معلم

االعدادیة بنین 2011/03/30 رضوى ابراھیم المغازى ابراھیم 2071179 كفـءكفـء3222011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 رضوى السید حسن ابراھیم 2073290 كفـءكفـء3232011/03/30 معلم
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المغازى ع الجدیدة 2011/03/30 رضوى صبرى اسماعیل دمحم منصور 2089117 كفـءكفـء3242011/03/30 معلم

بلقاس خامس 2011/08/28 رضوى دمحم عبد الستار سلیمان 2302558 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

المستشار محمود برھان للتعیم االساسى 2011/03/30 رغدة احمد عبدالغفار راغب 2071297 كفـءكفـء3262011/03/30 معلم

المستعمرة الغربیة 2011/03/30 ریھام ابو الفتوح محمود عبد الفتاح الشافعى 2074874 كفـءكفـء3272011/03/30 معلم

الكوم االحمر 2011/03/30 ریھام السید عبدالغفار سلیمان 427068 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

احمد وجدى فتح هللا دمحم/الشھید 2011/03/30 ریھام المتولى دمحم المتولى یسن 2077760 كفـءكفـء3292011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 ریھان حمودة عبد السالم على سلطان 2073219 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 زكریا یحى ابراھیم یوسف 2087715 كفـءكفـء3312011/03/30 معلم

٣دمالش االعدادیة  2011/03/30 زوزو فراج عبد الغفار دمحم المرسى 2070961 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

مجمع بسندیلة 2011/03/30 زینب  مصطفى حسن  على 2088258 كفـءكفـء3332011/03/30 معلم

الشوامى وابودشیشة 2011/03/30 زینب عبدهللا عبدربھ دمحم 2088302 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

المركزیةاالعدادى 2011/03/30 زینب عوض عزت عبد الحمید 2072222 كفـءكفـء3352011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 زینب دمحم على عبد الحى احمد منسى 2065427 كفـءكفـء3362011/03/30 معلم

المركزیة 2011/03/30 زینب نبیھ فتح هللا مصطفى 2089141 كفـءكفـء3372011/03/30 معلم

القنان االعدادیة 2011/07/05 سارة صالح عبد الغفار الجوھرى 2302998 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

بلقاس الثانویة بنین 2011/03/30 سالم على سالم حسین 2078913 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

٢ مجمع بلقاس  2011/03/30 سالى  فاروق فؤاد العراقى 2226283 كفـءكفـء3402011/03/30 معلم
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االشراف 2011/07/05 سالى عبد الجلیل عبد العلیم الشربینى 2355924 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

البیالویھ 2011/03/30 سامح دمحم بدیر دمحم 2085554 كفـءكفـء3422011/03/30 معلم

ابوماضىاعدادى٥٣ 2011/03/30 سامیة السید مصطفى عبد اللة 2066288 كفـءكفـء3432011/03/30 معلم

منشأة البدراوى 2011/03/30 سامیة عبد الرحیم عبد الحلیم السید 2081320 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

المركزیة 2011/03/30 سامیة محمود عطاهللا موسى 2073658 كفـءكفـء3452011/03/30 معلم

الشلطیطة 2011/03/30 سحر مصطفى كمال عبد المنعم عمر 2059016 كفـءكفـء3462011/03/30 معلم

١جالیة  2011/03/30 سعاد جمعة اسماعیل اسماعیل 2072399 كفـءكفـء3472011/03/30 معلم

الشھید سامح الرفاعى ریاض أطفال 2011/03/30 سعاد على على دمحم 2069686 كفـءكفـء3482011/03/30 معلم

الدكتور عبدالحافظ الكردى 2011/03/30 سعاد محمود سعد عیاد 2072461 كفـءكفـء3492011/03/30 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 سعد یوسف الشربجى ابراھیم 2237839 كفـءكفـء3502011/07/31 معلم

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 سعدات دمحم على ابوشعیشع 2065969 كفـءكفـء3512011/03/30 معلم

جالیة 2011/03/30 سلمى السید دمحم عبد الحمید السید دمحم 2075241 كفـءكفـء3522011/03/30 معلم

١جالیة  2011/03/30 سلوى الدمحمى عبدالمنعم الشربینى 2079073 كفـءكفـء3532011/03/30 معلم

المدرسة الحدیثة 2011/03/30 سلوى حسن على الباز 2070359 كفـءكفـء3542011/03/30 معلم

الشلطیطة 2011/03/30 سلوى عبد الالة  عبد العظیم دمحم 2077564 كفـءكفـء3552011/03/30 معلم

دمحم عوض التجریبیة 2011/03/30 سلوى ممدوح السید احمد السید احمد النجار 2072345 كفـءكفـء3562011/03/30 معلم

١زینب المنشاوى  2011/03/30 سماح ابوشعیشع حسن ابوشعیشع 2072316 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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البحرى 2011/03/30 سماح السید محمود البراشى 2087288 كفـءكفـء3582011/03/30 معلم

زیان 2011/07/05 سماح المتولى  سلیمان المتولى 2349141 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

قائم العبد 2011/07/05 سماح حسن السعید دمحم 2402140 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

زیان 2011/03/30 سماح رمضان غریب على 2072549 كفـءكفـء3612011/03/30 معلم

2011/03/30 الدرافیل للتعلیم االساسى٤٩ سماح عبد الراضى عبد اللطیف خلیل 2068136 كفـءكفـء3622011/03/30 معلم

محمع الشوامى ریاض اطفال 2011/07/05 سماح ممدوح ابراھیم الشربینى 2290620 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

2011/07/05 حفیرشھاب الدین٢٤ سمر  حمدى  دمحم احمد 2284320 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

االعدادیة بنات 2011/03/30 سمر ابراھیم السعید دمحم دھب 2078996 كفـءكفـء3652011/03/30 معلم

قلبشو 2011/03/30 سمر ابراھیم دمحم ابراھیم 2072480 كفـءكفـء3662011/03/30 معلم

2011/03/30  االعدادیھ٣٧ سمر ابو الفتوح دمحم شعبان 2202910 كفـءكفـء3672011/03/30 معلم

دمحم عوض التجریبیة 2007/07/02 سمر السید دمحم عبد العزیز مرعى 2066303 كفـءكفـء3682011/03/30 معلم

المعصرة بنات 2011/03/30 سمر بكر عباس صالح 2165554 كفـءكفـء3692011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٥٧ سمر حسنى دمحم احمد 2073192 كفـءكفـء3702011/03/30 معلم

الشھید  دمحم الجمال 2011/03/30 سمر على عبد العزیز الدرینى ابو الفتوح 2082138 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

اصالح الستامونى 2011/07/05 سمیحة السید یوسف یوسف 2341130 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

الدمایره تعلیم اساسى 2011/08/28 سمیحھ رفعت عبدالفتاح حموده 2381992 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 سمیره ماھر  دمحم غریب 2061240 كفـءكفـء3742011/03/30 معلم
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المدرسة الحدیثة 2004/07/01 سھا احمد سید احمد مجاھد 1467544 كفـءكفـء3752009/02/15 معلم

البیالویھ 2011/03/30 سھام مصطفى  دمحم  القصبى 2063960 كفـءكفـء3762011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/07/05 سھیر  رمزى السید الصاوى 2340906 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سھیر السید على ابراھیم الناھى 2079519 كفـءكفـء3782011/03/30 معلم

فصول العریض 2011/03/30 سھیر زكى عبد الحمید سلیمان 2166713 كفـءكفـء3792011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣٣ سھیر سمیر كمال المغازى 2066399 كفـءكفـء3802011/03/30 معلم

موسىالعربى 2011/03/30 سھیر مصبح محمود ابراھیم 1472709 كفـءكفـء3812011/03/30 معلم

قائم العبد 2011/03/30 سوسو عبدالغنى البدراوى دمحم 2100364 كفـءكفـء3822011/03/30 معلم

الكردود 2011/03/30 شادیة دمحم على السعید جادو 2074842 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

منشاة بسندیلة 2011/07/05 شادیھ ابراھیم عبدالشافى عبدالمعطي 2392198 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

الملعب الثانویة المشتركة 2011/03/30 شاكر المنیاوى ابراھیم ابراھیم 2089118 كفـءكفـء3852011/03/30 معلم

الستامونى بنین 2011/03/30 شحاتة عبد السالم عبد العاطى احمد 2078728 كفـءكفـء3862011/03/30 معلم

المنیل 2011/03/30 شروق حسن  عبد البدیع حسن 2072553 كفـءكفـء3872011/03/30 معلم

مجمع النھضھ ریاض اطفال 2011/03/30 شروق دمحم احمد عبده رمضان 2078950 كفـءكفـء3882011/03/30 معلم

ابو طھ 2011/03/30 شریف عبد الباسط السعید عبد المجید 2087597 كفـءكفـء3892011/03/30 معلم

ریاض اطفال الصفصافى 2011/03/30 شرین شوقى فوزى موسى 2083630 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

المستعمرة الغربیة 2011/03/30 شعبان السید صالح عبده 2089121 كفـءكفـء3912011/03/30 معلم
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جمصھ 2011/03/30 شفیقة فرحات عبدالسالم شادى 2069585 كفـءكفـء3922011/03/30 معلم

البحرى 2011/03/30 شیرین شعبان سعد على الزینى 2063898 كفـءكفـء3932011/03/30 معلم

انیس فودة االبتدائیة 2011/03/30 شیرین دمحم مصباح عبد الرحمن 2066014 كفـءكفـء3942011/03/30 معلم

١ریاض اطفال المغازى  2011/03/30 شیماء السید على حامد محمود 2089125 كفـءكفـء3952011/03/30 معلم

الجوادیة 2011/03/30 شیماء الشربینى السید احمد الشربینى 2077638 كفـءكفـء3962011/03/30 معلم

الرملة اإلعدادیة 2011/03/30 شیماء جمال فھمى ابراھیم الدیب 2078955 كفـءكفـء3972011/03/30 معلم

الوساطة 2011/03/30 شیماء سعد طایع قرین حسان 2080459 كفـءكفـء3982011/03/30 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 شیماء سمیر السید محى الدین 2084467 كفـءكفـء3992011/03/30 معلم

جالیة 2011/03/30 شیماء عاطف دمحم امین 2079227 كفـءكفـء4002011/03/30 معلم

اصالح الستامونى 2011/03/30 شیماء فوزى فتحى العدل 2139602 كفـءكفـء4012011/03/30 معلم

الدكتورعبدالحافظ الكردى 2011/07/05 شیماء دمحم ابراھیم دمحم سالم 2344079 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

الدولتلى 2011/03/30 شیماء دمحم رمضان الشھاوى 2081812 كفـءكفـء4032011/03/30 معلم

االعدادیة بنات 2011/03/30 شیماء دمحم عطیھ ابوالنجا 2088297 كفـءكفـء4042011/03/30 معلم

انیس فودة االبتدائیة 2011/03/30 شیماء یوسف مصطفى على الوسط 2077142 كفـءكفـء4052011/03/30 معلم

السبعة 2011/03/30 صابر زھرى دمحم على 2127088 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

منشاة البدراوى 2011/03/30 صالح سالمة موسى صقر 2087599 كفـءكفـء4072011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 صباح السید طة ماضى 2079179 كفـءكفـء4082011/03/30 معلم
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2011/03/30 االبتدائیة٢بلقاس  صباح الشربینى احمد السید 2080046 كفـءكفـء4092011/03/30 معلم

2011/03/30 االمل حفیر شھاب الدین٢٠ صبرى عبد الرحیم عباس نور الدین 2114643 كفـءكفـء4102011/03/30 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 صبرى عبد السمیع ابراھیم على 2088307 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

ریاض اطفال الترزى 2011/07/05 صدفة عبد اللة عبد المعطى دمحم مجاھد 2348200 كفـءكفـء4122011/07/01 معلم

جالیة االولى االبتدائیة 2011/03/30 صفاء عبدالمنعم السعید دمحم 2088319 كفـءكفـء4132011/03/30 معلم

مجمع بلقاس خامس 2011/03/30 صفوت  السعید بكر دمحم على قاسم 2064506 كفـءكفـء4142011/03/30 معلم

حالوة الكبرى 2011/03/30 صالح عبدالعظیم طاھر عبدالسمیع 2078977 كفـءكفـء4152011/03/30 معلم

منشأة عبد القادر 2011/03/30 طارق الدندراوى احمد حسن 2064380 كفـءكفـء4162011/03/30 معلم

الترزى 2011/03/30 طارق السید دمحم محمود عبد الفتاح 2068179 كفـءكفـء4172011/03/30 معلم

الجوادیة 2011/08/28 طارق زینھم دمحم حامد 2393831 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

منشاة البدراوى 2004/07/01 طارق دمحم صبحى سلیم 1465447 كفـءكفـء4192009/02/15 معلم

مجمع الجزایر 2011/03/30 طھرة یوسف ابومسلم عبدالمعطى 2072546 كفـءكفـء4202011/03/30 معلم

اصالح الستامونى 2011/03/30 عادل الصدیق على یوسف 2069695 كفـءكفـء4212011/03/30 معلم

الملعب 2011/03/30 عادل فرح غنام دمحم 2071095 كفـءكفـء4222011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣١ عاطف المعصراوى احمد العطافى 2066527 كفـءكفـء4232011/03/30 معلم

برھام 2011/04/06 عامر احمد السید غازى 2071286 كفـءكفـء4242011/03/30 معلم

2011/03/30 عامر٦ عایدة سالم دمحم البیلى 2087461 كفـءكفـء4252011/03/30 معلم
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الجزایر 2011/03/30 عبد الخالق جاد حسن جاد 2213160 كفـءكفـء4262011/03/30 معلم

العریض 2011/03/30 عبد الخالق دمحم عبد الخالق عبد الرازق القط 2087439 كفـءكفـء4272011/03/30 معلم

ابو طھ 2011/03/30 عبد الرحمن عوض احمد عطوة دیاب 2076927 كفـءكفـء4282011/03/30 معلم

بلقاس الثانویة بنین 2011/03/30 عبد الرحمن دمحم دمحم الشربینى 2066618 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

عبد الرؤوف محسن عبد الرؤوف السید المرشدى2011/03/30 بصار للتعلیم األساسى٣٠ 2064350 كفـءكفـء4302011/03/30 معلم

الھاللى تعلیم اساسى 2011/03/30 عبد الفتاح كامل طة على 2086019 كفـءكفـء4312011/03/30 معلم

احمد وجدى فتح هللا دمحم/الشھید 2011/03/30 عبد اللة السید دمحم اسماعیل 2076728 كفـءكفـء4322011/03/30 معلم

مجمع الجزایر 2011/03/30 عبدالبارى مصطفى المنجى دمحم 2087701 كفـءكفـء4332011/03/30 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 عبدالسمیع على دمحم حسن 2070259 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 عبدالعظیم حماده عبدالعظیم على 2092889 كفـءكفـء4352011/03/30 معلم

ابوماضىاعدادى٥٣ 2011/03/30 عبدالغنى حلمى مصطفى متولى 2069733 كفـءكفـء4362011/03/31 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/05 عبدالفتاح عبدالرافع عبدالفتاح دمحم 2097980 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 عبدالقادر عباس عبدالقادر غازى 2078963 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

افرانكو 2011/03/30 عبدهللا بدر دمحم حسن 2072298 كفـءكفـء4392011/03/30 معلم

الدمایره تعلیم اساسى 2011/03/30 عبدالمنعم قطب عبدالمنعم سلیمان 2073644 كفـءكفـء4402011/03/30 معلم

حالوة الكبرى 2011/07/05 عبیر احمد عبدالرحیم احمد نجم 2395748 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

قلبشو الجدیدة للتعلیم األساسي 2011/03/30 عبیر عبد الرازق مسعد عبد الفتاح 2100950 كفـءكفـء4422011/03/30 معلم
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2011/07/05 حفیرشھاب الدین٢٤ عبیر مسعد عبد اللة دمحم عبد اللة 2278818 كفـءكفـء4432011/07/01 معلم

على عبد الرازق الصناعیة 2011/03/30 عزة الحسانین سعد حسانین صابر 2077140 كفـءكفـء4442011/03/30 معلم

موسىالعربى 2011/03/30 عزة عوض عباس  ابراھیم 2067058 كفـءكفـء4452011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 عزة دمحم الحسینى عبد اللطیف 2064088 كفـءكفـء4462011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار للتعلیم األساسي٢٩ عزت حسن عزالرجال عبدالعزیز 2072253 كفـءكفـء4472011/03/30 معلم

كوم الدببة 2011/03/30 عزه اسماعیل ابراھیم  عبد اللطیف 2063994 كفـءكفـء4482011/03/30 معلم

ریاض اطفال بحر العش 2011/07/05 عزیزة المتولى سلیمان المتولى 2352918 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

2011/03/30 بصار٣٦ عزیزة على دمحم شحاتة 2069639 كفـءكفـء4502011/03/30 معلم

ابو طھ 2011/07/05 عصام دمحم دمحم شعبان 2358693 كفـءكفـء4512011/07/01 معلم

2011/07/05 بصار٣٣ عطیة دمحم دمحم المتولى العسقول 2291846 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٥٧ عال السید احمد عبد الجید السید 2065732 كفـءكفـء4532011/03/30 معلم

زیان 2011/07/05 عال عبد الخالق الحداد المرسى 2349144 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

الستامونى 2011/07/05 عالء سعد دمحم زكى 2393805 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٣٤مدرسة  على  عبد البدیع السید لطفى عبد اللة 2067516 كفـءكفـء4562011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 على احمد رخا دمحم 2082941 كفـءكفـء4572011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 على حمدان  على حمدان 2229894 كفـءكفـء4582011/03/30 معلم

قلبشو الجدیدة للتعلیم األساسي 2011/03/30 على عبدالفضیل على السید 2072484 كفـءكفـء4592011/03/30 معلم
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2011/03/30 االبتدائیة٣٤مدرسة  على دمحم السید المغازى 2066577 كفـءكفـء4602011/03/30 معلم

الدولتلى 2011/03/30 على وصفى على عبد الغفار 2064360 كفـءكفـء4612011/03/30 معلم

مجمع السماحیةالكبرى 2011/03/30 علیاء  دمحم السعید شعیشع 2066487 كفـءكفـء4622011/03/30 معلم

دمالش ریاض أطفال 2011/03/30 علیاء مصباح دمحم السید محى الدین 2079112 كفـءكفـء4632011/03/30 معلم

الشھید عمر عبدالقادر 2011/03/30 عماد الدین خلف القصبي خلف 1691506 كفـءكفـء4642011/03/30 معلم

2011/03/30 اعدادى٣٦ عماد دمحم دمحم عبدالنبى 2069700 كفـءكفـء4652011/03/30 معلم

البغدادى 2011/08/28 عمر دمحم الصیاد دمحم یونس 2358691 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

فصول البغدادى 2011/03/30 عمرو احمدالرفاعى السید دمحم موسى 2087480 كفـءكفـء4672011/03/30 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 عمرو سعد دمحم مصطفى 2065458 كفـءكفـء4682011/03/30 معلم

مجمع بلقاس للتعلیم االساس 2011/03/30 عمرو دمحم عطیة ابو النجا 2075516 كفـءكفـء4692011/03/30 معلم

المعصرة بنین 2011/03/30 عنایات سعد المتولى ابو النجا 2141841 كفـءكفـء4702011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 عوض  احمد قاسم على 2229939 كفـءكفـء4712011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار للتعلیم األساسى٣٠ عوض احمد عوض  احمد راشد 2070184 كفـءكفـء4722011/03/30 معلم

شرقیة المعصرة 2011/03/30 عوض حامد شعبان حسن 2064545 كفـءكفـء4732011/03/30 معلم

رشاد احمد ابراھیم 2011/03/30 غادة  غازى دمحم غازى اسماعیل 2064482 كفـءكفـء4742011/03/30 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥١ غادة رزق ابراھیم ابراھیم عاشور 2140325 كفـءكفـء4752011/03/30 معلم

البحرى 2011/03/30 غادة شكرى الشبراوى ابراھیم الشھاوى 2087228 كفـءكفـء4762011/03/30 معلم
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قائم العبد 2011/03/30 غادة طلعت فتحى برھام 2099784 كفـءكفـء4772011/03/30 معلم

المعصرة 2011/03/30 غالیة اسماعیل احمد عبد العال 2064012 كفـءكفـء4782011/03/30 معلم

المعصرة بنین 2011/03/30 فاتن عبد الغفار على  السید احمد 2154180 كفـءكفـء4792011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/07/05 فاروق ابراھیم فھمى ابراھیم الدیب 2380660 كفـءكفـء4802011/07/01 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 فاطمة  دمحم سامى دمحم 2102273 كفـءكفـء4812011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 فاطمة الزھراء  حسین عبد الفتاح احمد 2097658 كفـءكفـء4822011/03/30 معلم

التربیة القومیة 2011/03/30 فاطمة حسن السعید دمحم دمحم 2088999 كفـءكفـء4832011/03/30 معلم

الملعب الثانویة الفنیة بنات 2011/03/30 فاطمة سید عطا على 2102691 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 فاطمة عبد العزیز فرید عبد المجید 2084144 كفـءكفـء4852011/03/30 معلم

شریف احمد السید ابراھیم/ الشھید 2011/03/30 فاطمة عبدالسالم دمحم منصور 2072229 كفـءكفـء4862011/03/30 معلم

القنان 2012/03/30 فاطمة عزت دمحم دمحم جمعة 2087502 كفـءكفـء4872011/03/30 معلم

الخازندار 2011/03/30 فاطمھ رفعت بیومى حامد 2061270 كفـءكفـء4882011/03/30 معلم

جنیدى االبتدائیة 2011/03/30 فانو عطیة دمحم الشربینى 2069666 كفـءكفـء4892011/03/30 معلم

الشلطیطھ 2011/03/30 فایزة السید احمد صادق عبد العظیم 2087620 كفـءكفـء4902011/03/30 معلم

البیالویھ 2011/03/30 فخرى حسام السید دمحم ابراھیم 2070200 كفـءكفـء4912011/03/30 معلم

الدمایره تعلیم اساسى 2011/03/30 فرحات رفعت محمود سلیمان 2071283 كفـءكفـء4922011/03/30 معلم

السبعة 2005/08/05 فرید حسین حامد سیداحمد 2277446 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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الشوامى وابودشیشة 2011/03/30 فؤاد فاروق فؤاد العراقى 2226296 كفـءكفـء4942011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٥٥ كامیلیا جمعة عبدالھادى سیف 2069735 كفـءكفـء4952011/03/30 معلم

النشرة 2011/03/30 كریمة جمعة بكر على 2095639 كفـءكفـء4962011/03/30 معلم

الخازندار 2011/03/30 لبنى  عبد العزیز محمود دمحم 2120438 كفـءكفـء4972011/07/01 معلم

البغدادى 2011/07/05 لبنى ماھر السید عطا اللة 2287582 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

الصفصافى 2011/03/30 لمیاء  فراج مجاھد بحبح شلبى 2100435 كفـءكفـء4992011/07/01 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 لمیاء احمد عبد الرازق امین 2069141 كفـءكفـء5002011/03/30 معلم

دمالش ریاض أطفال 2011/03/30 لمیاء الدسوقى عبدالعزیز ابراھیم 2079106 كفـءكفـء5012011/03/30 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 لمیاء رشاد مصطفى دمحم 2072491 كفـءكفـء5022011/07/01 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/07/05 لیلى القصبى حسن على 2355343 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

بلقاس خامس 2004/07/01 ماجد سعد دمحم عبدالسالم 1187498 كفـءكفـء5042009/02/15 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥٣ ماجدة صابر عبد العزیز ابراھیم حسنین 2067537 كفـءكفـء5052011/03/30 معلم

جالیة 2011/03/30 ماجدة وفقى عابدین  ابراھیم الدسوقى 2067920 كفـءكفـء5062011/03/30 معلم

جالیة االولى االبتدائیة 2011/03/30 ماجى احمد عبد الرحیم عبد العال 2084314 كفـءكفـء5072011/03/30 معلم

وزیر الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/30 مارى مترى عبد السید اسطفانوس 2064267 كفـءكفـء5082011/07/01 معلم

2011/03/30 بصار٢٨ مجدى سالم دمحم على 2078981 كفـءكفـء5092011/03/30 معلم

مدرسھ منیره زیدان 2011/03/30 مجدى عزت رمضان على 2087704 كفـءكفـء5102011/03/30 معلم
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ابو عرصة 2011/03/30 محاسن یحیى دمحم عثمان 2077634 كفـءكفـء5112011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 محبات مصباح دمحم مصباح 2106763 كفـءكفـء5122011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٣٤مدرسة  دمحم ابراھیم عبد الرازق ابراھیم 2076590 كفـءكفـء5132011/03/30 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 دمحم ابراھیم على سالم سلطان 2078723 كفـءكفـء5142011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 دمحم ابوالفتوح السید ابوالفتوح 2071323 كفـءكفـء5152011/03/30 معلم

2011/08/28 بصار٢٩ دمحم احمد رخا دمحم 2353580 كفـءكفـء5162011/07/01 معلم

فصول الخازندار 2011/03/30 دمحم احمد دمحم احمد یوسف 2227798 كفـءكفـء5172011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 دمحم احمد دمحم عمر العبادى 2073205 كفـءكفـء5182011/03/30 معلم

٤٩للتعلیم االساسى  2011/03/30 دمحم الحسینى عبد المعطى السید الدیسطى 2075287 كفـءكفـء5192011/03/30 معلم

البالقسة 2011/03/30 دمحم الدسوقى السید ابراھیم جماز 2064532 كفـءكفـء5202011/03/30 معلم

برھام 2011/03/30 دمحم السعید عبدالعزیز السید 2078883 كفـءكفـء5212011/03/30 معلم

ابوحجازى الجدیدة 2011/03/30 دمحم السید دمحم السید 2065809 كفـءكفـء5222011/03/30 معلم

المالحة 2011/03/30 دمحم السید نبیة على ابو العال 2082940 كفـءكفـء5232011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٢٩ دمحم المعصراوى السعید دمحم 2069756 كفـءكفـء5242011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 دمحم بیومى ذكى بیومى 2072537 كفـءكفـء5252011/03/30 معلم

منشاة بسندیلة 2011/03/30 دمحم جمال عبد الرازق دمحم موسى 2068148 كفـءكفـء5262011/03/30 معلم

البغدادى 2011/03/30 دمحم حافظ عبد العزیز حافظ 2073346 كفـءكفـء5272011/03/30 معلم
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جالیة 2011/07/05 دمحم حامد دمحم ابراھیم السید 2343059 كفـءكفـء5282011/07/01 معلم

السلسول 2011/03/30 دمحم حسین الشربینى احمد غیث 2064586 كفـءكفـء5292011/03/30 معلم

المعصرة بنات 2011/03/30 دمحم راشد نعمان عثمان 2071091 كفـءكفـء5302011/03/30 معلم

زیان االعدادیھ الجدیده 2011/03/30 دمحم رفعت بدیر عبده 2082785 كفـءكفـء5312011/07/01 معلم

تل عمیرة 2011/03/30 دمحم شعبان سعد على 2063874 كفـءكفـء5322011/03/30 معلم

الھاللى تعلیم اساسى 2011/03/30 دمحم صبحى دمحم على 2090884 كفـءكفـء5332011/03/30 معلم

زیان 2011/03/30 دمحم عبد الحافظ دمحم طلعت عبد الحافظ 2064343 كفـءكفـء5342011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 دمحم عبد العلیم عبد المنعم عبد الھادى 2087618 كفـءكفـء5352011/03/30 معلم

مجمع الشوامى 2011/03/30 دمحم عبد القادر مصطفى دمحم حسن 2073186 كفـءكفـء5362011/03/30 معلم

الترزى 2011/03/30 دمحم عبد اللة احمد دمحمھاللى 2073179 كفـءكفـء5372011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣٣ دمحم عبد اللة الصاوى احمد 2084359 كفـءكفـء5382011/03/30 معلم

2011/07/05  االعدادیھ٣٧ دمحم عبد المنعم دمحم عزب 2358697 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 دمحم عطیة المتولى عمر 2101706 كفـءكفـء5402011/03/30 معلم

جالیة 2011/03/30 دمحم عطیة عبد العزیز ابراھیم 2067936 كفـءكفـء5412011/03/30 معلم

المعصرة الثانویة التجاریة 2011/03/30 دمحم على  ابراھیم شحاتة 2084438 كفـءكفـء5422011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة٢٨مدرسة  دمحم على عبدالمعبود دمحم 2072417 كفـءكفـء5432011/03/30 معلم

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 دمحم عوض على دمحم 2072225 كفـءكفـء5442011/07/01 معلم
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الكوم االحمر 2011/03/30 دمحم فرید محمود دمحم 2076925 كفـءكفـء5452011/03/30 معلم

النیل االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم محمود عبد العال عبد المحسن 2082504 كفـءكفـء5462011/03/30 معلم

المركزیةاالعدادى 2011/03/30 دمحم محمود دمحم السعید 2069668 كفـءكفـء5472011/03/30 معلم

ابوماضىاعدادى٥٣ 2011/03/30 دمحم مراسى عبدالدایم عنتر 2087689 كفـءكفـء5482011/07/01 معلم

جالیة 2011/03/30 دمحم ممدوح السید المرسى دمحم 2081997 كفـءكفـء5492011/03/30 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥٣ دمحم وجیة دمحم شربینى 2072529 كفـءكفـء5502011/03/30 معلم

مصنع السكر للتعلیم األساسىابتدائى 2011/03/30 دمحم یوسف دمحم رضوان 2076525 كفـءكفـء5512011/03/30 معلم

المستعمرة الغربیة 2011/03/30 دمحم یوسف یوسف یوسف 2198011 كفـءكفـء5522011/03/30 معلم

الترزى 2011/03/30 محمود ابراھیم  برھام بسیونى 2076909 كفـءكفـء5532011/03/30 معلم

منشأة بسندیلة 2011/03/30 محمود ابوزید احمد دمحم 2069742 كفـءكفـء5542011/07/01 معلم

منشاة بسندیلة 2011/07/05 محمود احمد احمد حسانین 2398084 كفـءكفـء5552011/07/01 معلم

بلقاس الثانویة بنین 2011/03/30 محمود السعید ابراھیم دمحم احمد عمیرة 2105392 كفـءكفـء5562011/03/30 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 محمود السید دمحم عبد الرازق 2072496 كفـءكفـء5572011/03/30 معلم

قلبشو اإلعدادیة 2011/03/30 محمود حمزه عبدالمطلب  السید 2070837 كفـءكفـء5582011/07/01 معلم

ابوماضىاعدادى٥٣ 2011/03/30 محمود شرنوبى یوسف عبد النافع 2066436 كفـءكفـء5592011/03/30 معلم

الدرافیل االعددیھ تعلیم اساسى 2011/03/30 محمود عید محمود عید 2070306 كفـءكفـء5602011/03/30 معلم

شومان االعدادیة. م  2004/07/01 محمود دمحم عبدالصالحین دمحم 1470345 كفـءكفـء5612009/02/15 معلم
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الكوم االحمر 2011/03/30 محمود دمحم محمود برھام 2071115 كفـءكفـء5622011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٢١مدرسة  محمود دمحم یوسف عطیھ 2102894 كفـءكفـء5632011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/03/30 مدحت عبدهللا اسماعیل ابو النجا 2100667 كفـءكفـء5642011/03/30 معلم

2011/03/30  الدرافیل٣٧ مرفت حمودة ابو المعاطى ابو المعاطى 2084435 كفـءكفـء5652011/07/01 معلم

المعصرة بنات 2011/03/30 مرفت عبدالعزیز عبدالوھاب حسن جنینة 2078884 كفـءكفـء5662011/03/30 معلم

كفر الغنامة ریاض أطفال 2004/07/01 مرفت نبیل السید دمحم 1470251 كفـءكفـء5672009/02/15 معلم

احمد وجدى فتح هللا دمحم/الشھید 2011/03/30 مروة  احمد عوض احمد مكاوى 2072366 كفـءكفـء5682011/03/30 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/30 مروة  عبدهللا عاصم ابراھیم 2074897 كفـءكفـء5692011/07/01 معلم

منشاة البدراوى 2011/03/30 مروة  محمود ابو النصر احمد المنشاوى 2083676 كفـءكفـء5702011/03/30 معلم

ابو بدوي 2011/07/05 مروة احمد السعید السید 2285481 كفـءكفـء5712011/07/01 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 مروة احمد على عبد الغفار 2085232 كفـءكفـء5722011/03/30 معلم

المالحة 2011/03/30 مروة عبد الحلیم سالم السید الشحات 2077664 كفـءكفـء5732011/03/30 معلم

١ریاض اطفال المغازى  2011/07/05 مروة عبد الفتاح السید اسماعیل 2289499 كفـءكفـء5742011/07/01 معلم

١حالوة  2011/03/30 مروة غازى السید احمد شریف 2227788 كفـءكفـء5752011/03/30 معلم

المستشار محمود برھان للتعیم االساسى 2011/03/30 مروة غنام حامد دمحم 2072272 كفـءكفـء5762011/03/30 معلم

فصول العریض 2011/03/30 مروة فؤاد دمحم على 2087697 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

١احمد عید  2011/03/30 مروة دمحم حامد زكى عمر 2075261 كفـءكفـء5782011/03/30 معلم
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2011/03/30 بصار٢٨ مروة یوسف ابو زید یوسف 2067801 كفـءكفـء5792011/03/30 معلم

2011/07/05 ابو ماضى٥٣ مروه اسماعیل الحسینى اسماعیل 2393860 كفـءكفـء5802011/07/01 معلم

دمالش 2011/03/30 مروى محمود دمحم حسین 2089138 كفـءكفـء5812011/03/30 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 مصباح ابوالفتوح السید ابو الفرج 2071320 كفـءكفـء5822011/03/30 معلم

شرقیة المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مصطفى احمد عطیة القط 2227640 كفـءكفـء5832011/03/30 معلم

مجمع بلقاس للتعلیم االساسى 2011/03/30 معتز  عاطف عبد الوھاب سید احمد 2077035 كفـءكفـء5842011/03/30 معلم

١كفر الغنامة  2011/07/05 ملكھ ابراھیم دمحم دمحم 2392519 كفـءكفـء5852011/07/01 معلم

مجمع بلقاس للتعلیم االساسى 2011/03/30 منار احمد دمحم عبدالوھاب 2072430 كفـءكفـء5862011/03/30 معلم

ابو بدوي 2011/03/30 منار السعید یوسف امام 2091451 كفـءكفـء5872011/03/30 معلم

منشاة بسندیلة 2011/03/30 منار كمال دمحم ابو طالب 2077630 كفـءكفـء5882011/07/01 معلم

الدمایره تعلیم اساسى 2011/07/05 منال احمد عبدالستار یونس 2380637 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

منشاة البدراوى 2011/07/05 منى  محمود ابو النصر احمد المنشاوى 2356369 كفـءكفـء5902011/07/01 معلم

شومان االعدادیة. م  2011/08/28 منى السعید المرشدى العدوى 2357375 كفـءكفـء5912011/07/01 معلم

ابو بدوي للتعلیم األساسي 2011/03/30 منى السعید یوسف امام 2091453 كفـءكفـء5922011/03/30 معلم

باقة الشوربجى 2011/03/30 منى المرسى احمد عبدالرازق 2087484 كفـءكفـء5932011/03/30 معلم

شرقیة المعصرة 2011/03/30 منى المرسى كمال  الدیسطى 2225698 كفـءكفـء5942011/03/30 معلم

العریض 2011/03/30 منى حسن البیومى دمحم حداد 2158424 كفـءكفـء5952011/03/30 معلم
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السماحیة الكبرى 2011/03/30 منى عبد الفتاح دمحم حسین 2076631 كفـءكفـء5962011/03/30 معلم

الملعب الثانویة الفنیة بنات 2011/03/30 منى عبدهللا عبدالمجید عوض 2078895 كفـءكفـء5972011/03/30 معلم

دمالش 2011/03/30 منى عطیھ رزق حسن 2088311 كفـءكفـء5982011/03/30 معلم

افرانكو 2011/03/30 منى عوض عبد الفتاح عبد الكریم 2087600 كفـءكفـء5992011/03/30 معلم

٢ابوعرصة 2011/03/30 منى ماجد دمحم دمحم 2072334 كفـءكفـء6002011/03/30 معلم

ابو طة 2011/03/30 منى ماضى البیلى صیام 2087825 كفـءكفـء6012011/03/30 معلم

المعصرة بنین 2011/03/30 منى دمحم السید دمحم موسى 2064561 كفـءكفـء6022011/03/30 معلم

2011/03/30 اعدادى٣٦ منى دمحم خیرى السید یوسف 2087589 كفـءكفـء6032011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٥٥ منى دمحم رضا غازى  السید 2076938 كفـءكفـء6042011/03/30 معلم

البغدادى 2011/03/30 منى مصطفى عبدالعلیم قاسم 2085555 كفـءكفـء6052011/03/30 معلم

مجمع بلقاس خامس 2011/03/30 منیر سمیر صبحى بسالیوس 2072347 كفـءكفـء6062011/03/30 معلم

كفر الغنامة 2011/07/05 مھا ابراھیم دمحم محب البنا 2359478 كفـءكفـء6072011/07/01 معلم

طارق بن زیاد ببلقاس 2011/03/30 مھا حسن طلبة ابراھیم 2069099 كفـءكفـء6082011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/07/05 مھا ھاشم عبد الحمید سلیم 2287618 كفـءكفـء6092011/07/01 معلم

محمع الشوامى ریاض اطفال 2011/03/30 موزة فوزى السید عبدالغفار 2089157 كفـءكفـء6102011/03/30 معلم

شرقیة المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/07/05 مى احمد السعید السید 2285478 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

الجزایر 2011/03/30 مى السید رزق السید 2069655 كفـءكفـء6122011/03/30 معلم
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شرقیة المعصرة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مى القناوى دمحم عبد المحسن 2192355 كفـءكفـء6132011/03/30 معلم

الزھراء 2011/03/30 مى المتولى السید احمد دمحم 2075219 كفـءكفـء6142011/03/30 معلم

مدرسھ منیره زیدان 2011/03/30 مى زكریا الششتاوى عوض 2082121 كفـءكفـء6152011/03/30 معلم

على العطار 2011/03/30 مى طاھر عبد الوھاب عوضین 2071184 كفـءكفـء6162011/07/01 معلم

موسىالعربى 2011/03/30 مى عبد الغفار الغریب  دمحم عیسى 2067015 كفـءكفـء6172011/03/30 معلم

المعصرة بنات 2011/03/30 مى عبدالعزیز عبدالوھاب حسن 2078886 كفـءكفـء6182011/03/30 معلم

الخازندار 2011/03/30 مى عطیان الشحات عطیان 2064067 كفـءكفـء6192011/03/30 معلم

2011/03/30 بالجوادیة١االمام الشافعى  مى عالء عطیھ مصطفى 2087501 كفـءكفـء6202011/07/01 معلم

دمحم عوض التجریبیة 2011/03/30 مى فایق عبد القادر  سند 2064297 كفـءكفـء6212011/03/30 معلم

عیاد 2011/03/30 میادة عبدالحلیم عبدهللا مفتاح 2069728 كفـءكفـء6222011/03/30 معلم

١الشھیدعارف 2011/03/30 میاده القناوى دمحم عبد المحسن 2154080 كفـءكفـء6232011/03/30 معلم

مصطفى كامل ع بالسبخاویھ 2011/03/30 میاده عبد المنعم عبد السالم دمحم الحصى 2212261 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

2011/03/30 بصار٥٥ مینا سمیر شوقى رزق 2255130 كفـءكفـء6252011/03/30 معلم

ابراھیم شكرى 2011/03/30 نادیة ابو المعاطى دمحم الشریفة 2072503 كفـءكفـء6262011/03/30 معلم

الوساطة ع 2011/03/30 نادیة صالح حسن ابراھیم 2078890 كفـءكفـء6272011/03/30 معلم

الملعب 2011/03/30 نادیھ عبد الفتاح عبد القادر عبد المجید 2096026 كفـءكفـء6282011/03/30 معلم

افرانكو 2011/03/30 ناریمان الدمحمى عبد المجید المرسى 2064945 كفـءكفـء6292011/03/30 معلم
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المركزیةاالعدادى 2011/07/05 نانسى الباز  ذكى مجاھد 2156017 كفـءكفـء6302011/07/01 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 نانسى الدسوقى ابو المجد دمحم منسى 2067241 كفـءكفـء6312011/07/01 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 نانى على دمحم على 2082090 كفـءكفـء6322011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 ناھد ابو المعاطى احمد شھاب الدین 2227818 كفـءكفـء6332011/03/30 معلم

افرانكو 2011/03/30 ناھد السید محسوب متولى 2077269 كفـءكفـء6342011/03/30 معلم

2011/03/30  الدرافیل٣٧ ناھد حسین عبد الغفار احمد 2083629 كفـءكفـء6352011/03/30 معلم

البحرى 2011/03/30 ناھد دمحم دمحم على شلبى 2087331 كفـءكفـء6362011/03/30 معلم

دمالش 2011/03/30 نبیل طاھر دمحم احمد 2088554 كفـءكفـء6372011/03/30 معلم

یوسف صالح 2011/03/30 نبیلة انور عبدالعلیم عبدالغنى 2079059 كفـءكفـء6382011/03/30 معلم

مجمع بسندیلة 2011/03/30 نجاة السید عبدالعاطى احمد 2079136 كفـءكفـء6392011/03/30 معلم

محمع الشوامى ریاض اطفال 2011/03/30 نجاح دمحم فتحى محمود 2069706 كفـءكفـء6402011/03/30 معلم

الجزایر 2011/03/30 نجالء حمدى حسین على 2069653 كفـءكفـء6412011/03/30 معلم

زیان 2011/07/05 نجالء رزق طة شعیشع 2349140 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

الشھید دمحم الجمال 2011/07/05 نجالء عبد الحمید دمحم الجمال 2350468 كفـءكفـء6432011/07/01 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 نجالء عزت دمحم ابو طالب 2072477 كفـءكفـء6442011/03/30 معلم

النیل 2011/07/05 نجالء فتحى عبد المحسن اسماعیل 2287639 كفـءكفـء6452011/07/01 معلم

منشأة عبد القادر 2011/03/30 نجالء فھیم حواش بسیونى 2078889 كفـءكفـء6462011/03/30 معلم
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المعصرة بنین 2011/03/30 نجالء محمود عبد العزیز دمحم 2067926 كفـءكفـء6472011/03/30 معلم

زیان 2011/07/05 نجالء مصطفى ابراھیم دمحم 2349148 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

البغدادى 2011/03/30 نجوان احمد السید عبد اللة 2064976 كفـءكفـء6492011/03/30 معلم

مجمع بلقاس 2011/03/30 نجوى ابراھیم الدسوقى السید عمار 2069136 كفـءكفـء6502011/03/30 معلم

2011/03/30 بصار٣٣ نجوى ابراھیم دمحم التھامى 2066384 كفـءكفـء6512011/03/30 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥٣ نجوى احمد دمحم احمد جمعة 2067185 كفـءكفـء6522011/03/30 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 نجوى فؤاد البدراوى دمحم 2070323 كفـءكفـء6532011/03/30 معلم

مجمع ابو دشیشة 2011/03/30 نجوى نعمان خلیل بشاى 2087591 كفـءكفـء6542011/03/30 معلم

المنیل 2011/03/30 نحمدو السید احمد كشك 2173086 كفـءكفـء6552011/03/30 معلم

الدمایرة ث م 2011/03/30 نداء عبد الحمید دمحم عرفة 2227055 كفـءكفـء6562011/03/30 معلم

مدرسةمصنع السكر 2011/03/30 نرمین دمحم یوسف الجایح 2080029 كفـءكفـء6572011/03/30 معلم

النصر 2011/03/30 نرمین محمود احمد بدوى 2085275 كفـءكفـء6582011/03/30 معلم

الوساطة 2011/08/28 نسرین الدسوقى عبدالسمیع محى الدین 2391404 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

2011/03/30 ابو ماضى للتعلیم االساسى٥١ نسرین عبداللطیف على عبدالعال 2079147 كفـءكفـء6602011/03/30 معلم

١جالیة  2011/07/05 نسمة موسى الھنداوى ابراھیم 2292558 كفـءكفـء6612011/07/01 معلم

الشھید عمر عبدالقادر 2011/03/30 نشوة عبد الرافع عبد الغنى طة 2072445 كفـءكفـء6622011/03/30 معلم

السعیدیة البحریة 2011/03/30 نشوى السید عالم حامد عالم مصطفى 2076512 كفـءكفـء6632011/03/30 معلم
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اصالح الستامونى 2011/08/28 نضار دمحم حسین متولى 2072291 كفـءكفـء6642011/07/01 معلم

انیس فودة اإلعدادیة 2011/07/05 نعمةاللة عبد الحلیم عبد الفتاح عبد الغفار 2287553 كفـءكفـء6652011/07/01 معلم

الجزایر 2011/03/30 نعناعة عبد الفتاح احمد یوسف 2083702 كفـءكفـء6662011/03/30 معلم

رواش 2011/03/30 نھا الزغبى المرسى ابراھیم 1467007 كفـءكفـء6672011/03/30 معلم

الشلطیطة 2011/03/30 نھا عبد هللا دمحم  السید شومان 2069580 كفـءكفـء6682011/03/30 معلم

المعصرة 2003/07/01 نھا عبدالمنجى عبادة المرسى 1470696 كفـءكفـء6692009/02/15 معلم

ابو بصل للتعلیم االساسى 2011/03/30 نھاد احمد حسن على شاھین 2229884 كفـءكفـء6702011/07/01 معلم

بلقاس الجدیدة 2011/07/05 نھال دمحم احمد عبد الغفار الحصى 2348201 كفـءكفـء6712011/07/01 معلم

عیاد 2011/08/28 نھلة المعصراوى دمحم عبد الرحمن 2288668 كفـءكفـء6722011/07/01 معلم

االمل تعلیم اساسى 2011/03/30 نھلة ریاض دمحم احمد 2084429 كفـءكفـء6732011/03/30 معلم

الشھید عمر عبدالقادر 2011/03/30 نھلة عبد البدیع السید لطفى 2067557 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

بلقاس الثانویة بنات 2011/07/05 نھى دمحم حسن السید جمال الدین 2393883 كفـءكفـء6752011/07/01 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 نورا احمد الشربینى متولى 2084264 كفـءكفـء6762011/03/30 معلم

السعیدیة البحریة 2011/03/30 نورا الرفاعى دمحم على  راشد 2072497 كفـءكفـء6772011/07/01 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 نورا السید  ابراھیم دمحم ابراھیم 2069182 كفـءكفـء6782011/03/30 معلم

السعیدیة البحریة 2011/03/30 نورا سمیر دمحم على حسن 2072288 كفـءكفـء6792011/03/30 معلم

مجمع السماحیةالكبرى 2011/03/30 نورا دمحم السعید عوض ابراھیم 2067893 كفـءكفـء6802011/03/30 معلم
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مدرسھ منیره زیدان 2011/03/30 نورا محمود عبد العزیز السید 2088601 كفـءكفـء6812011/03/30 معلم

دمالش 2011/03/30 نورة سلیمان الحسانین دمحم 2088309 كفـءكفـء6822011/03/30 معلم

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 نوره جمال عبد الرازق دمحم موسى 2063969 كفـءكفـء6832011/03/30 معلم

الشلطیطة 2011/03/30 نوسة سعد عوض دمحم 2082897 كفـءكفـء6842011/03/30 معلم

الترزى 2011/03/30 نیفین السید احمد دمحم السید 2069637 كفـءكفـء6852011/03/30 معلم

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 ھالة حسن ابراھیم  موسى 2074799 كفـءكفـء6862011/07/01 معلم

المركزیة 2011/03/30 ھالة رجب دمحم الباز 2069698 كفـءكفـء6872011/03/30 معلم

الدكتورعبدالحافظ الكردى 2011/03/30 ھالة طلعت دمحم عبداللة 2080458 كفـءكفـء6882011/03/30 معلم

الكردود 2011/07/05 ھالھ  راغب یوسف دمحم ابراھیم 2083700 كفـءكفـء6892011/07/01 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 ھالھ عبد المنعم فرید عبد المجید شلبى 2061683 كفـءكفـء6902011/03/30 معلم

2011/03/30 بالجوادیة١االمام الشافعى  ھانم الحسانین دمحم على 2089119 كفـءكفـء6912011/03/30 معلم

مجمع بسندیلة 2011/03/30 ھانم السعید زكى السید شادوف 2079128 كفـءكفـء6922011/03/30 معلم

2011/03/30 الدرافیل للتعلیم االساسى٤٩ ھانى  دمحم عبد الفتاح السید 2068130 كفـءكفـء6932011/03/30 معلم

رواش 2011/03/30 ھانى السید حماد احمد 2069644 كفـءكفـء6942011/07/01 معلم

2011/03/30 بصار٣٣ ھانى جمعة دمحم غلوش 2371842 كفـءكفـء6952011/07/01 معلم

اصالح الستامونى 2011/03/30 ھانى فتحى العیسوى حسن 2139621 كفـءكفـء6962011/03/30 معلم

2011/03/30  الدرافیل٣٧ ھانى دمحم دمحم اسماعیل 2079018 كفـءكفـء6972011/03/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

فصول السلسول 2011/03/30 ھانى محمود رمضان عبدالرحمن 2087708 كفـءكفـء6982011/03/30 معلم

الستامونى 2011/03/30 ھبة  شمس الدین ابراھیم  شمس الدین 2114024 كفـءكفـء6992011/03/30 معلم

الشلطیطة 2011/03/30 ھبة احمد ابراھیم احمد شھاب 2067941 كفـءكفـء7002011/03/30 معلم

زیان 2011/03/30 ھبة احمد احمد على الحصى 2082761 كفـءكفـء7012011/03/30 معلم

مجمع بلقاس 2011/03/30 ھبة احمد عوض احمد مكاوى 2070190 كفـءكفـء7022011/03/30 معلم

طارق بن زیاد ببلقاس 2011/03/30 ھبة السعید دمحم عبد العزیز 2068134 كفـءكفـء7032011/03/30 معلم

السلسول 2011/03/30 ھبة السید دمحم السید دمحم 2072518 كفـءكفـء7042011/03/30 معلم

٢مجمع الستامونى  2011/03/30 ھبة السید دمحم زیدان 2065550 كفـءكفـء7052011/03/30 معلم

٢ مجمع بلقاس  2004/07/01 ھبة حسن السید حسن 1470785 كفـءكفـء7062009/02/15 معلم

السعیدیة البحریة 2011/07/05 ھبة حسن حبیب حسن السید 2375555 كفـءكفـء7072011/07/01 معلم

ابوحجازى الجدیدة 2011/03/30 ھبة عبد الموجود الشربینى ابو الغیط 2065857 كفـءكفـء7082011/03/30 معلم

العریض 2005/11/06 ھبة عبدالشافى سعد على 2070274 كفـءكفـء7092011/03/30 معلم

الدولتلى 2011/03/30 ھبة عبدالنبى دمحم ابراھیم 2079229 كفـءكفـء7102011/03/30 معلم

١مجمع المعصرة 2011/03/30 ھبة ماجد دمحم دمحم سالم 2087590 كفـءكفـء7112011/03/30 معلم

٣دمالش االعدادیة  2011/03/30 ھبة دمحم عبد السالم البشیر 2072554 كفـءكفـء7122011/03/30 معلم

بسندیلة 2011/03/30 ھبة دمحم كمال الشربینى 2089129 كفـءكفـء7132011/03/30 معلم

المعصرة بنات 2011/07/05 ھبة دمحم یوسف ابو الفتوح 2287638 كفـءكفـء7142011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

دمالش 2011/03/30 ھبة یوسف دمحم عثمان 2069671 كفـءكفـء7152011/03/30 معلم

التربیة الحدیثة 2011/03/30 ھبھ سرور دمحم عبدالحلیم 2088879 كفـءكفـء7162011/03/30 معلم

زیان 2011/03/30 ھدا دمحم دمحم سید احمد 2064369 كفـءكفـء7172011/03/30 معلم

منشاة بسندیلة 2011/03/30 ھدى ابو سریع على احمد غزه 2068161 كفـءكفـء7182011/03/30 معلم

2011/03/30 ابو ماضى للتعلیم االساسى٥١ ھدى السید سالم عطیة هللا 2072283 كفـءكفـء7192011/03/30 معلم

2011/07/05 االمل حفیر شھاب الدین٢١ ھدى السید عبد العاطى مصطفى 2296619 كفـءكفـء7202011/07/01 معلم

2011/03/30 بصار٣١ ھدى دمحم احمد بدوى 2069583 كفـءكفـء7212011/03/30 معلم

جالیة االولى االبتدائیة 2011/03/30 ھدى دمحم عبد المنعم دیاسطى 2069581 كفـءكفـء7222011/07/01 معلم

زیان 2011/03/30 ھدیات السید عطیھ دمحم 2069588 كفـءكفـء7232011/03/30 معلم

منشاة البدراوى 2011/03/30 ھدیل وحید عبد البصیر مصطفى 2071289 كفـءكفـء7242011/03/30 معلم

قائم العبد 2011/07/05 ھشام احمد دمحم دمحم 2402148 كفـءكفـء7252011/07/01 معلم

مستعمرة الجزایر 2011/03/30 ھشام عطیة على مراد 2072268 كفـءكفـء7262011/03/30 معلم

بلقاس خامس 2011/03/30 ھنادى عبد المعبود حافظ مرجان 2076617 كفـءكفـء7272011/03/30 معلم

بلقاس الرسمیھ المتمیزه للغات 2011/03/30 ھند احمد دمحم احمد جمعة 2067878 كفـءكفـء7282011/03/30 معلم

دمحم عوض التجریبیة 2011/03/30 ھند وحید عبدالبصیر مصطفى 2070350 كفـءكفـء7292011/03/30 معلم

السماحیة الكبرى 2011/03/30 ھنیة  عوض عبد الباقى  دمحم الفقى 2078554 كفـءكفـء7302011/03/30 معلم

الدكتور عبدالحافظ الكردى 2011/07/05 ھویدة یاسر دمحم عبدالمقصود 2079118 كفـءكفـء7312011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بلقاسالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

ابو طھ 2004/07/01 ھیثم عبد هللا زیدان عبد الرازق 1471696 كفـءكفـء7322009/02/15 معلم

المستعمرة الشرقیة 2011/03/30 وائل  المتولى ابو العزم الشربینى 2168664 كفـءكفـء7332011/03/30 معلم

وزیر 2011/03/30 وائل جورج جادهللا جرجس 2089532 كفـءكفـء7342011/03/30 معلم

2011/03/30 الدرافیل للتعلیم االساسى٤٩ وائل حسن عبدهللا عبدالمعطى 2072429 كفـءكفـء7352011/03/30 معلم

شومان االعدادیة. م  2011/03/30 وائل حمدى حسن ابراھیم 2085547 كفـءكفـء7362011/07/01 معلم

ابراھیم شكرى 2011/03/30 وائل صبح ابراھیم الشرقاوى 2102631 كفـءكفـء7372011/03/30 معلم

شومان االعدادیة. م  2011/03/30 وردة المرسى على المغازى 2079067 كفـءكفـء7382011/03/30 معلم

الجزایر 2011/03/30 وردة عبد الفتاح احمد یوسف 2087625 كفـءكفـء7392011/03/30 معلم

١الشھیدعارف 2011/03/30 وردة عطاهللا  حلمى دمحم 2140599 كفـءكفـء7402011/03/30 معلم

قلبشو الجدیدة للتعلیم األساسي 2011/07/05 وسام سامى حسن الشربینى 2340802 كفـءكفـء7412011/07/01 معلم

١الشھیدعارف 2011/03/30 وسام عبد الفتاح ابو العزم ابراھیم حسن 2137903 كفـءكفـء7422011/03/30 معلم

االشراف 2011/03/30 وسام دمحم دمحم ابو المجد 2077046 كفـءكفـء7432011/03/30 معلم

ابو بصل للتعلیم االساسى 2011/03/30 وفاء جمال دمحم عبد العاطى 2127338 كفـءكفـء7442011/03/30 معلم

١شریف المعداوى العشرى / الشھید الرائد 2011/03/30 وفاء حمدى عبد العزیز ابراھیم 2065912 كفـءكفـء7452011/03/30 معلم

المعصرة بنین 2011/03/30 وفاء سمیر مسعد عبد الغفار 2086265 كفـءكفـء7462011/03/30 معلم

١الشھید عارف  2011/03/30 وفاء عبد االلة عبد الھادى حسن 2139851 كفـءكفـء7472011/03/30 معلم

الملعب 2011/03/30 وفاء قطب عبدالمنعم سلیمان 2079079 كفـءكفـء7482011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الكوم االحمر 2011/03/30 وفاء دمحم الدیسطى عبدالرازق 2071291 كفـءكفـء7492011/03/30 معلم

فصول العریض 2011/03/30 وفیق  محمود  احمد المرسى 2230823 كفـءكفـء7502011/03/30 معلم

البیالویھ 2011/07/05 والء ابو بكر السعید البدراوى 2290694 كفـءكفـء7512011/07/01 معلم

2011/03/30 ابو ماضى٥١ والء سعد دمحم المغازى 2236526 كفـءكفـء7522011/03/30 معلم

االعدادیة بنین 2011/03/30 والء دمحم ابراھیم حسن 2071106 كفـءكفـء7532011/03/30 معلم

المركزیة 2011/03/30 والء دمحم السید دمحم 2089161 كفـءكفـء7542011/03/30 معلم

البیالویھ 2011/03/30 والء ممتاز السید دمحم ابراھیم 2063941 كفـءكفـء7552011/03/30 معلم

دمالش ریاض أطفال 2011/03/30 والء ندا صالح دمحم 2079102 كفـءكفـء7562011/07/01 معلم

قلبشو الجدیدة للتعلیم األساسي 2011/07/05 ولید احمد  المنسى عبده على 2393879 كفـءكفـء7572011/07/01 معلم

فصول الخازندار 2011/03/30 ولید محمود احمد المرسى 2084436 كفـءكفـء7582011/03/30 معلم

منشاة بسندیلة 2011/03/30 یاسر السید على حسانین 2081799 كفـءكفـء7592011/03/30 معلم

2011/07/05 بصار االعدادیھ٣٣ یاسر شكرى عبدالجواد العوضى 2372130 كفـءكفـء7602011/07/01 معلم

موسىالعربى 2011/03/30 یسریة احمد عبد الغفار احمد الطحان 2066906 كفـءكفـء7612011/03/30 معلم

اصالح الستامونى 2011/03/30 یسریة دمحم عبدالرسول دمحم 2089116 كفـءكفـء7622011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شربینالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العیادیة 2011/03/30 اسماء بدیع عبدالغنى عوض 1472380 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

الفشاشة للتعلیم االساسى 2011/03/30 ایمان ابراھیم  ابراھیم  شوشھ 2240038 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 اللوزى القدیمة ابتدائى ایمان دمحم محمود احمد یوسف 2383776 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 تقیة جودة فھمي عبد العزیز 1456316 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

عزبة خلیفة االبتدائیة 2011/03/30 خالد علي دمحم سالمة 1433791 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

2011/03/30 البط تعلیم أساسى ابتدائى راقیة  دمحم  منیر عبد المقصود 2231041 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

بساط كریم الدین المشتركة االبتدائیة 2011/03/30 سماح نعمة هللا یوسف شعالن 2009275 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

١العوضیة  2011/03/30 سمر صبرة السعید عوض 1467965 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 2011/03/30 شیرین شوقى إبراھیم عیاد 2383342 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

وجیة خطاب ببساط كریم الدین 2011/03/30 شیرین ناجى حسین حسین جوادة 2383363 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

الشھیدعوده 2011/03/30 شیرین یوسف  السید  شحاتھ 2255269 كفـءكفـء112011/03/30 أمین مكتبة

الشھیدعودة ث بنین 2011/03/30 غاده دمحم احمد مصطفى شادى 2229882 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

أبو زاھر للتعلیم األساسي إبتدائي 2011/03/30 فادیة على عبد الفتاح یوسف 2384126 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

السعید الجوھرى 2011/03/30 دمحم  السید  ابو زید  الزرقاوى 2231039 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/03/30 مى احمد احمد الشربینى  خلیل 2229890 كفـءكفـء152011/03/30 أمین مكتبة

ابو العزم للتعلیم االساسى 2011/03/30 نجالء دمحم مصطفى الناغى 1457654 كفـءكفـء162011/03/30 أمین مكتبة

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 نجوى السید عطیة السید یوسف شریف 1471777 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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٢ابو جالل  2011/03/30 نسرین دمحم دمحم أحمد عوف 2240218 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

كفر الترعة الجدید تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 ھالھ عبد هللا فرید زید 1454865 كفـءكفـء192011/03/30 أمین مكتبة

شطا ھیكل 2011/03/30 یسرا دمحم ابراھیم الدسوقى 2241061 كفـءكفـء202011/03/30 أمین مكتبة

أحمد دمحم المدبق االبتدائیة بأبو فودة/ الشھید  1997/10/15 اشرف مسعد السید البحیرى 1382051 كفـءكفـء212008/12/01 أخصائى صحافة واعالم أول

)سمیط ( الشھید دمحم السید الدكرورى  1999/11/08 ھانم عبد العزیز السید الشویمى 1362522 كفـءكفـء222009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

الشھید على عواض 2004/07/01 سامح فخرى أحمد دمحم الشربینى 1467084 كفـءكفـء232009/02/15 أخصائى تكنولوجیا

العبد 2000/10/04 رحاب هللا السید دمحم دمحم 1456965 كفـءكفـء242012/05/30 دكتوراهأخصائى نفسى أول

الحصص إعدادى 2011/03/30 رانیا عصمت عبد الحمید المالح 1553426 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى نفسى

ترعة غنیم 2011/03/30 سھا عبد العال عبد السالم أحمد موافى 2384179 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى نفسى

الصبریةاإلعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/30 لیلى محمود  دمحم  العیسوى 2231043 كفـءكفـء272011/03/30 أخصائى نفسى

أبو زاھر ع للتعلیم األساسي 2011/03/30 نورا عطیة دمحم الحسانین 2384306 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى نفسى

شربین الرسمیة المتمیزة لغات إعدادى 2001/05/01 مرمر اسكندر صابر الطحان 516566 كفـءكفـء292012/05/30 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

الشط 1995/07/11 مظھر ابراھیم السید احمد 1393404 كفـءكفـء302009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 1994/10/13 مني الغریب عبد الحافظ مصطفي 1406589 كفـءكفـء312009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

بوشة 2011/03/30 احمد  ابراھیم  دمحم  الشربینى 2397124 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد دمحم خلیل ھیكل 2011/03/30 أحمد دمحم غازى نصر 2232133 كفـءكفـء332011/03/30 أخصائى اجتماعى

مجمع كفر الحاج شربینى 2011/03/30 أسماء الصباحى حسین دمحم 2215213 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2011/03/30 الشیماء عبدالكریم السید حجازى 1472719 كفـءكفـء352011/03/30 أخصائى اجتماعى

عزبة العجمى والشباسى 2011/03/30 امیرة احمد الشربینى ابراھیم  العجمى 2384100 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع كفر الترعة الجدید 2011/03/30 ایمان محمود رضوان المتولي عجیز 1470296 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

العوضیة اإلبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 حنان جمال الدین حسین ھویدى 1473844 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

محطة راس الخلیج 2011/03/30 رانیا مصطفى دمحم قلموش 1473429 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسین عبدهللا خضیر ابتدائى/د 2011/03/30 رباب خیرى عبدالتواب ابراھیم 1467633 كفـءكفـء402011/03/30 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال شطا ھیكل 2011/03/30 رشا عز الدین ابراھیم النحاس 2260680 كفـءكفـء412011/03/30 أخصائى اجتماعى

٢كفر الدبوسى  2011/03/30 زینب  الشربینى  دمحم  العزب 2383185 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

أحمد دمحم المدبق االبتدائیة بأبو فودة/ الشھید  2011/03/30 سماح ابراھیم عبد هللا عبد العاطى 1465211 كفـءكفـء432011/03/30 أخصائى اجتماعى

وجیة خطاب ببساط كریم الدین 2011/03/30 شربات  صالح على الشربینى 2383197 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢كفر الوكالة  2011/03/30 شیماء  الشحات  محمود  دمحم عبد الفتاح 2383548 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ولید ممدوح زكریا قندیل ببساط كریم الدین 2011/03/30 شیماء  عبد الرحیم عبد الحمید حسن 2383361 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد الفتاح ھویدى 2011/03/30 علیاء عوض مصطفى محمود 2079163 كفـءكفـء472011/03/30 أخصائى اجتماعى

السعید دمحم البیومى االبتدائیة 2011/03/30 عمرو عادل عبد الحمید سالمة الجعبیرى 2386918 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

موسى على 2011/03/30 دمحم حسین حامد الزناتي 1470868 كفـءكفـء492011/03/30 أخصائى اجتماعى

السعدیة ابتدائى 2011/03/30 مروه احمد  فؤاد حسین التلبانى 2240021 كفـءكفـء502011/03/30 أخصائى اجتماعى

١ابو جالل  2011/03/30 مھا شمس الدین مسعد البھلول 2240196 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الدق 2011/03/30 ھالھ عبد المھیمن عطیھ الحدیدى 1467278 كفـءكفـء522011/03/30 أخصائى اجتماعى

٢الضھریة  2011/03/30 ھبھ صالح السید السمنودى 2385187 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الجالء 2011/03/30 وحید صبرى عید على 1469165 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید حماده جمال نوفل األبتدائیھ بسنانوه 1994/02/01 أحمد دمحم شمس الدین الشربینى عبیھ 1428455 كفـءكفـء552010/02/13 معلم أول أ

١ابو جالل  1982/09/01 ایمن رشاد السید حسن 1366259 كفـءكفـء562009/02/15 معلم أول أ

شربین الفنیة بنات 1997/09/01 جیھان عبد الھادى مصطفى عید 1458042 كفـءكفـء572012/10/17 دكتوراهمعلم أول أ

موسى على 1997/09/01 حسن العزب عبدالحمید الجوھري 1460617 كفـءكفـء582012/02/07 ماجیستیرمعلم أول أ

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 1985/07/01 حمدي السید حسن طلبھ 1384038 كفـءكفـء592009/02/15 معلم أول أ

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 1981/06/30 ربیعة حامد عطا هللا حجازى 1364699 كفـءكفـء602009/11/05 معلم أول أ

عزبة العجمى والشباسى 1984/09/01 سكینة دمحم عبد الوھاب كشكة 1389731 كفـءكفـء612009/02/15 معلم أول أ

النیل 1993/09/01 فرج دمحم دمحم ابو عریض 1436928 كفـءكفـء622009/02/15 معلم أول أ

عزبة العجمى والشباسى 1984/09/01 منال محمود الظریف المنیر 1380916 كفـءكفـء632009/11/05 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1984/09/01 ھانم عبدالعزیز سعید زیدان 1383093 كفـءكفـء642009/02/15 معلم أول أ

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 1984/09/01 وفاء أحمد الھریدى خلیل 1383468 كفـءكفـء652009/02/15 معلم أول أ

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 1992/12/01 یاسر عطیة السعید الشامى 1417641 كفـءكفـء662008/10/30 معلم أول أ

الجالوینة 1997/10/15 ابراھیم احمد دمحم ابراھیم 1428324 كفـءكفـء672009/02/15 معلم أول

ابو النجا 1997/10/15 احمد احمد عبد هللا شلبي 1435641 كفـءكفـء682009/02/15 معلم أول
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ابو النجا 1999/11/08 احمد دمحم دمحم الصیري 1435620 كفـءكفـء692009/11/05 معلم أول

كسیبھ 1989/09/10 السید السید ابراھیم الشواف 1422988 كفـءكفـء702009/11/05 معلم أول

مدرسة كفر ابو سید احمد 1992/09/01 السید دمحم السید عبد اللطیف 1438395 كفـءكفـء712009/11/05 معلم أول

الحصص ابتدائى 1988/09/01 السیدة دمحم الشربیني الحسیني 1412882 كفـءكفـء722009/02/15 معلم أول

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 1991/11/01 آمال محمود عبدالحمید الدسوقى 1434843 كفـءكفـء732009/02/15 معلم أول

العوضیة اإلبتدائیة تعلیم أساسى 1997/10/15 امل عبد الحمید ابو صالح البسیونى 1407388 كفـءكفـء742009/02/15 معلم أول

كسیبھ 1992/09/01 انشراح محمود الدیسطى احمد 1434195 كفـءكفـء752009/11/05 معلم أول

ترعة غنیم 1997/09/01 ایناس ابراھیم احمد الشال 1460081 كفـءكفـء762009/02/15 معلم أول

السعید دمحم البیومى االبتدائیة 1997/09/01 بشرى دمحم الحسنین سلیمان 1457156 كفـءكفـء772009/02/15 معلم أول

الحصص ابتدائى 1992/09/01 جیھان سعد عوض بدر 1442133 كفـءكفـء782009/02/15 معلم أول

محى الدین ابو العز ص 1999/01/30 حاتم صبحى حماد النشار 1440443 كفـءكفـء792009/11/05 معلم أول

كفر ابو زاھر اعدادى 1997/09/01 حسام الدین أبو المعاطى حسام الدین أبو المعاطى 2110568 كفـءكفـء802009/11/05 معلم أول

عزبة العجمى والشباسى 1992/09/01 رفیعة عثمان سید احمد 1439363 كفـءكفـء812009/08/01 معلم أول

ابو زاھر ابتدائى 1994/10/30 زینب احمد دمحم حسین 562048 كفـءكفـء822010/01/26 معلم أول

بطرس تعلیم أساسى ابتدائى 1990/09/01 ستوتة زیادة السید موسى 499558 كفـءكفـء832009/02/26 معلم أول

ابو النجا 1997/09/01 سحر السید عیسي الشھاوي 1451843 كفـءكفـء842009/02/15 معلم أول

العتل تعلیم أساسى ابتدائى 1988/11/01 سلوى عبد الحمید حمدتو حمدتو 1640937 كفـءكفـء852009/11/05 معلم أول
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شربین الفنیة بنات 1993/09/01 سوسن حسن بركات عبد هللا 1437535 كفـءكفـء862009/02/15 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/09/01 سوسو السید عبد الباسط جمعة 1422990 فوق المتوسطكفـء872009/02/15 معلم أول

یعمل بالدیوان 1995/12/26 شریف  شوقى  ابراھیم  كبشة 2124478 كفـءكفـء882009/12/01 معلم أول

الشھیدة مروه الشربینى بكفر شریف/ د 1989/11/01 صفوت  عبد الرحمن  محمود  عبد الرحمن 2077673 كفـءكفـء892009/12/11 معلم أول

الشھید عصام جمال عبد الرازق عماشھ 1990/11/01 طارق الزناتى غازى دمحم 1425855 كفـءكفـء902009/02/15 معلم أول

١ابو جالل  1987/09/01 عاطف وھبة غبلایر سلیمان 1402002 كفـءكفـء912009/02/15 معلم أول

كسیبھ 1987/05/01 عبد هللا ابو المكارم احمد الدغیدى 1373524 كفـءكفـء922009/02/15 معلم أول

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 1990/11/01 عبیر السید إبراھیم رزق 1430965 كفـءكفـء932009/02/15 معلم أول

السعید الجوھرى 1997/09/01 عبیر محمود طھ الشربینى 1786745 كفـءكفـء942009/02/15 معلم أول

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 1999/02/20 عزة عبد النبى الشربینى حسین 1426927 كفـءكفـء952009/02/15 معلم أول

محى الدین ابو العز ص 2001/01/06 عالء احمد عبد العزیز عبد المقصود 1460292 كفـءكفـء962012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

كسیبھ 1991/09/01 فایزة احمد موسى دمحم 1433375 كفـءكفـء972009/11/05 معلم أول

السعید الجوھرى 1999/02/20 فایزه احمد جمعھ عباس 1459446 كفـءكفـء982009/02/15 معلم أول

ریاض اطفال شطا ھیكل 1999/02/20 فیفى  عوض  عوض  السایح 2187302 كفـءكفـء992010/03/13 معلم أول

عزبة العجمى والشباسى 1992/09/01 لیلى سعد خطاب ابراھیم 1431555 كفـءكفـء1002009/02/15 معلم أول

شربین االعدادیة للبنین 1994/05/15 دمحم عبد الحمید  عبدالحمید متولى  طبل 2000489 كفـءكفـء1012009/11/05 معلم أول

الشط 2002/10/15 دمحم محمود عطیة مصطفى 1382930 كفـءكفـء1022009/02/15 معلم أول
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الشھیدعودة ث بنین 1996/07/01 محمود حسن عبدهللا دمحم 1388288 كفـءفوق المتوسط1032009/02/15 معلم أول

الشط 1992/09/01 محمود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن 1435599 كفـءكفـء1042009/02/15 معلم أول

محى الدین ابو العز ص 1985/09/01 محمود عبد الغفار دمحم خشبھ 1356592 كفـءكفـء1052009/12/01 معلم أول

الزھراء المشتركة 1993/07/28 مصطفى كامل مرسى عطا 1381008 كفـءكفـء1062009/02/15 معلم أول

التربیة القومیة 1988/09/01 مصطفى مصطفى ابراھیم البربرى 1405528 كفـءكفـء1072009/02/15 معلم أول

عزبة العجمى والشباسى 1992/09/01 مھا محمود محمود عبد الوھاب 1438661 كفـءكفـء1082009/11/05 معلم أول

شربین الفنیة بنات 1995/09/01 میادة دمحم السید عبد الحمید 1448186 كفـءكفـء1092009/02/15 معلم أول

عزبة العجمى والشباسى 1999/02/20 نجالء دمحم السید عبد السالم 1457548 كفـءكفـء1102009/02/15 معلم أول

یعمل بالدیوان 1987/05/01 ھارون احمد دمحم اسماعیل 1389253 كفـءكفـء1112009/02/15 معلم أول

ابو جالل 2000/10/04 ھاني عبد هللا دمحم فراج 1462158 كفـءكفـء1122012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 1992/09/01 ھدى عبد الحى كامل ابراھیم 1799893 فوق المتوسطكفـء1132009/11/05 معلم أول

الشھیدة مروه الشربینى بكفر شریف/ د 1993/09/01 ھویدا عبدالسالم السید الجندى 1434149 كفـءكفـء1142009/02/15 معلم أول

المھنیة االعدادیة بشربین 1999/05/20 وائل احمد ابراھیم احمد 1436123 كفـءكفـء1152009/02/15 معلم أول

االلف 1987/05/01 یاسین السید خلبل غنیم 1368047 كفـءكفـء1162009/02/15 معلم أول

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2008/09/06 إبتسام دمحم أحمد صادق 2246203 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/03/30 ابتسام مصطفى عبد الخالق الشھاوى 2232125 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

االلف االعدادى 2011/07/05 إبراھیم السید  إسماعیل على األمیر 2383358 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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الشھید دمحم رضا الغول بشكیب 2011/07/05 إبراھیم سامى الشربینى  عید 2386981 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى ث م 2011/07/05 إبراھیم دمحم محمود متولى 2387956 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

راس الخلیج االعدادیة 2011/03/30 احمد  ابراھیم  دمحم  حیزة 2228915 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

كفر األطرش الثانویة الحدیثة بنات 2011/07/05 أحمد  الشربینى دمحم عوض 2391661 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

١راس الخلیج  2008/10/01 أحمد  رمزى دمحم العیشى 2234900 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

العوضیة 2011/03/30 احمد  شبیب احمد حسن مشالى 2233221 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

الصبریةاإلعدادیة تعلیم اساسى 2011/07/05 أحمد خلف هللا دمحم ابراھیم 2382784 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

العتل تعلیم أساسى ابتدائى 2008/03/12 أسامة عبد الونیس یونس سید احمد 1472188 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

كفر یوسف 2011/03/30 اسامھ  فتحى  عبد العلیم  شعبان 2240043 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

العیادیة 2011/07/05 إسالم جمعة رزق الزیات 2381523 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

العتل للتعلیم األساسي اعدادى 2011/03/30 اسماء  ابراھیم  عبد الھادى  حسنین 2229902 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

روضة الشھید حمدى عرفھ 2011/03/30 اسماء  اإلمام  ابراھیم  اإلمام 2228896 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

الحصص إعدادى 2011/07/05 أسماء عبد الغنى شھاب الدین عبد المنعم 2382766 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

الحصص إعدادى 2011/07/05 أسماء على السید شھاب الدین 2382427 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2005/07/19 اسماء دمحم المتولى اسماعیل 1467677 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

المالحة تعلیم أساسى ابتدائى 2011/07/05 إسماعیل شوقى عوض السباعى 2386925 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

محى الدین ابو العز ص 2011/03/30 اكرام احمد التھامى حسن عبدهللا 2390078 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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أبو زاھر ع للتعلیم األساسي 2011/03/30 االء  اشرف  على  عجینھ 2231055 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

كفر الحاج شربینى ث م 2011/07/05 السید صالح أحمد دمحم حسن 2386987 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

التربیة القومیة 2011/03/30 الشیماء إبراھیم الدسوقى دمحم رشاد خلیل حشیش 2234921 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/03/30 الھام حمدى ابراھیم شوشھ 1473514 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

عزبة شكرى 2011/03/30 امال  عبد هللا  صالح عبدهللا 2231016 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

السعدیة ابتدائى 2011/03/30 أمال مسعد دمحم أحمد العجوز 2230947 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

شربین الثانویة بنات 2011/07/05 أمانى إبراھیم عبد الستار  عطیة أبو عبده 2383268 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

الشھید عادل أحمد زكى الھاللى االبتدائیة بالمھندس 2011/03/30 امانى السید  عبد الكریم  عبد العزیز 2229891 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

بساط كریم الدین المشتركة االبتدائیة 2011/03/30 أمانى عبد الحمید السعید  أحمد 2240186 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

١الجالء 2011/03/30 أمانى دمحم دمحم السید 2240182 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

روضة شربین الرسمیة المتمیزة لغات 2011/03/30 أمانى مصطفى أحمد دمحم الوصیف 2230939 كفـءكفـء1472011/03/30 معلم

حسین سالمة األبتدائیة 2011/07/05 أمل السید عبد المنجى السید 2385295 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

١٢عزبة  2011/03/30 أمل النبوى النبوى أحمد طبل 2234905 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

العیادیة 2011/07/05 أمل جمعة إسماعیل على عطیة 2383332 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

الشھید عادل أحمد زكى الھاللى االعدادیة بالمھندس 2011/03/30 أمل عبد الجلیل أحمد محمود 2232132 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

مجمع كفر الحاج شربینى 2011/03/30 أمل مسعد على النادى 1457850 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 أمیرة عبد القادر دمحم وافى 2232140 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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٢الجالء 2011/03/30 أمیرة مصباح عبد المطلب المنزالوى 2248838 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

عزبة شكرى 2011/03/30 أمیرة مصطفى دمحم عبد الخالق حرمة 2232058 كفـءكفـء1552011/03/03 معلم

الخطیب  المشتركة 2011/03/30 امیمة  نصر  عبد الفتاح  الحسینى 2230981 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

الشركة تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 امینھ دمحم  عبد العزیز  عبد الحلیم زاید 2229868 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

النصر بساط كریم الدین 2011/03/30 انتصار حمدى  عطوه  اسماعیل 2233218 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

كفر الوكالة 2011/07/05 آیة سعید أحمد عبد الرحمن 2384607 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

شربین االعدادیة للبنین 2011/07/05 إیریس سامى القمص بطرس بانوب 2384093 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

كفر الشیخ عطیة ث م 2008/03/12 ایمان  فراج الشربینى  طھ 2228898 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

الشھید الشحات فتحى سعد شتا التجاریة برأس الخلیج 2011/03/30 ایمان حسن عوض بدر 1468991 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

عزبة البط للتعلیم االساسى 2011/07/05 إیمان شكرى دمحم على شلبى 2384267 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2008/10/01 ایمان صبرى عبد الحلیم یوسف 1472984 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

الشھید ولید ممدوح زكریا قندیل ببساط كریم الدین 2011/07/05 إیمان صبرى عبد القادر السید 2385393 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

أحمد دمحم المدبق االبتدائیة بأبو فودة/ الشھید  2011/03/30 ایمان عبدالمنعم یونس ابراھیم 1473604 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

كفر یوسف 2011/03/30 ایمان دمحم  البسیونى  عبد الواحد 2228916 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

الشھید حمدى عرفة للتعلیم األساسى ابتدائى 2011/03/30 ایمان دمحم عبد الحمید احمد 1470773 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

محى الدین ابو العز ص 2011/03/30 إیمان دمحم على أحمد 1469444 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

الدوار اإلعدادیة للتعلیم األساسي 2011/03/30 إیمان دمحم فتحى إبراھیم 2383346 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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١محلة انجاق 2011/03/30 إیمان محمود أحمد محمود 2234919 كفـءكفـء1712011/03/30 معلم

السعدیة ابتدائى 2011/07/05 إیمان محمود حمزاوى محمود 2383274 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

ابو زاھر ریاض أطفال 2011/07/05 ایناس حامد محمود ابراھیم 2394212 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

شمس الدین 2011/03/30 بثینھ رمضان ابو مسلم على ابو السعود 2256547 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

سواقى العرب 2011/03/30 بسمة زكریا المرسى عطا 2235144 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

عاطف السید 2011/03/30 بسمة طارق  منصور عبد الوھاب ھیبھ 2231045 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

الضھریة تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/03/30 بشرى  محمود  المتولى  عطیھ 2230876 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

الشھیدة مروه الشربینى بكفر شریف/ د 2011/03/30 جیھان وفیق السعید ابو العنین 2246200 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 حسام الدین جمعة ابراھیم حسون 1466650 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

العیادیة 2011/03/30 حمدى دمحم إبراھیم المرسى 2246198 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

الشط 2011/07/05 حمدى نجیب محمود محمود 2384097 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

شربین الرسمیة المتمیزة لغات إعدادى 2011/03/30 حمزة دمحم حمزة األنصارى 2230958 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

العیادیة 2011/07/05 حنان  بدیر  بدیر  ابراھیم 2381868 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

النصر ببساط 2011/03/30 دالیا  احمد فؤاد  عبد العزیز  الخضرى 2228917 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

أبو زاھر للتعلیم اإلساسي 2011/03/30 دالیا عبد القادر دمحم أحمد 2231246 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

الجالء 2011/03/30 دالیا دمحم شفیق األمام الذكراوى 2072466 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

بطرس تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 دالیندا احمد احمد عبد الخالق ھلیل 1474024 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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مجمع الحاج شربینى 2011/03/30 دعاء  عاطف  زكریا  على زینھ 2229896 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

الشھید دمحم رضا الغول بشكیب 2011/03/30 دعاء  دمحم زین العابدین شحتو 2249240 كفـءكفـء1892011/03/30 معلم

كفر الدبوسى 2011/03/30 دعاء أبو العال المرسى أبو العال 2230956 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

كفر الحاج شربینى 2011/07/05 دعاء عبد الخبیر دمحم مصطفى شأمأ 2385355 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

٢كفر الدبوسى  2011/07/05 دعاء محمود إبراھیم حشیش 2382410 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

كفر الترعة الجدیدة اعدادى للتعلیم األساسى 2011/03/30 دالل عوض هللا جوده عبد الرحمن 2237725 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

محمود شھاب االعدادیة 2011/03/30 دینا حمام  البدوى  عطوة 2240797 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

شربین الفنیة بنات 2011/07/05 دینا لطفى محمود فرج 2382448 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

العوضیة 2011/03/30 ذكیھ ابراھیم مسعد بحیلق 1567545 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

١روضة اطفال الوكالة  2004/07/01 راجیة السید عبد البدیع راجح 1471186 كفـءكفـء1972009/08/01 معلم

اللوزى الجدیدة ریاض 2011/03/30 رانیا  ربیع  عبد الحمید  عبد الوھاب 2230979 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

١كفر الترعة  الجدید  2011/03/30 رانیا نجیب عبده عبد العال 2391692 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

روضة اطفال سنانوه 2011/03/30 راویھ  دمحم  السید  السید احمد 2229893 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

راس الخلیج ث م 2011/07/05 ربیع أحمد أحمد معروف 2391651 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

محى الدین ابو العز ص 2011/07/05 رجوى السید الدسوقى عبد الغنى 2394111 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/07/05 رحاب المتولى یونس الحسینى 2384094 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

محطة راس الخلیج 2011/07/05 رشا  اسماعیل دمحم  اسماعیل 2383519 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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شھداء شربین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رشا السعید محمود العراقى 2235172 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

الشركة تعلیم أساسى اعدادى 2011/07/05 رشا ربیع على أحمد البربرى 2385684 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

مدرسة كفر ابو سید احمد 2011/03/30 رشا عبد هللا عوض المتولى 2234906 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

ابو جالل 2011/03/30 رشا فؤاد  احمد  مسعد 2239998 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

الضھریة تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/03/30 رشا دمحم السید الدسوقى البحراوى 2240254 كفـءكفـء2092011/03/30 معلم

2011/07/05 اللوزى القدیمة ابتدائى رشا دمحم كرم  دمحم  سعد عوف 2383785 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

٢مجمع كفر الترعة القدیمة  2011/03/30 رشا محمود محمود الشاطر 2232135 كفـءكفـء2112011/03/30 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 2011/07/05 رشا وسیم حسین أحمد عبد اللطیف 2390091 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

ابو العزم للتعلیم االساسى 2011/07/05 رضا محمود صالح كراكیشة 2383576 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

الجالء بكفر االطرش 2011/03/30 رقیھ یحیى مصباح راجح 2234901 كفـءكفـء2142011/03/30 معلم

السید دمحم 2011/07/05 رھام أحمد حسانین أحمد الطنطاوى 2384196 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 2011/03/30 ریھام  السید  یوسف  طرابیھ 2229940 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2011/03/30 ریھام رشاد عبد المقصود سلیمان 2248819 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

حسین سالمة األبتدائیة 2008/05/19 رئیفھ  دمحم  السید  عبد الوھاب 2240040 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

الجالوینھ 2011/03/30 زھراء توكل دمحم حسن الصعیدى 2255499 كفـءكفـء2192011/03/30 معلم

الشھید حماده جمال نوفل األبتدائیھ بسنانوه 2011/03/30 زینب  سلیم  معوض  دمحم 2231032 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

روضة اطفال الشھید عادل أحمد زكى الھاللى 
بالمھندس

2011/03/30 زینب  دمحم  احمد  عبد المجید رخا 2229872 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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اللوزى القدیم ریاض أطفال 2011/03/30 زینب إبراھیم عبد المنعم البسیونى 2234922 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

الحصص ابتدائى 2011/03/30 زینب عبد القادر مصطفى دبایھ 2246202 كفـءكفـء2232011/03/30 معلم

محلة انجاق 2011/03/30 سارة دمحم عبد المنعم عبد الغفور 2232126 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

محمود شھاب االعدادیة 2011/03/30 سالى حسام امین خطاب 2229875 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

شربین الرسمیة المتمیزة لغات إعدادى 2011/07/05 سالى ربیع عبد الحمید عبد الوھاب 2384584 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

بطرس تعلیم أساسى ابتدائى 2011/07/05 سامیة عباس صبح إبراھیم حمودة 2384244 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/03/30 سحر ابو الفتوح ابو الفتوح المناوي 2184693 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

حسین عبدهللا خضیر إعدادى/د 2011/03/30 سحر السید  دمحم ابراھیم شلبى 2231053 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

٢كفر الدبوسى  2011/07/05 سحر عبد الحمید عبد العزیز دمحم عوف 2382387 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/07/05 سحر دمحم  دمحم رزق النجار 2384345 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

٢روضة اطفال ابو جالل  2011/03/30 سحر دمحم سلیمان دمحم سلیمان 2237721 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

كفر الشیخ عطیة ث م 2011/07/05 سعدیھ  عبد السالم  عبد الحمید  شعالن 2383181 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

مدرسة كفر ابو سید احمد 2011/07/05 سكینة صالح دمحم بھى الدین 2386983 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

االلف االعدادى 2011/03/30 سلوى عبد العلیم السید المنیر 2232128 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

حلمى النفراوى 2011/03/30 سماء حمدى عبد الحمید ھیكل 2240184 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

محمود شھاب االعدادیة 2011/03/30 سماح  الغریب  دمحم داود 2240018 كفـءكفـء2372011/03/30 معلم

الشھید على عواض 2011/03/30 سماح ابو الفتوح  عبد اللطیف  حموده 2240041 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 857 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شربینالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/05 السعدیة ث م سمارة المتولى المتولى عبد المعطى غانم 2383279 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

١ریاض اطفال محلة انجاق  2011/07/05 سمیحة السید رزق السید سیدین 2383771 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

الشھید عصام جمال عبد الرازق عماشھ 2011/03/30 سمیرة السعید بدوى عطوه 2237724 كفـءكفـء2412011/03/30 معلم

الشركة تعلیم أساسى اعدادى 2011/07/05 سھام ابراھیم السیداحمد أبوسیف 2387427 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

٢كفر الوكالة  2011/03/30 سوسن حبیب المكاوى على 2239839 كفـءكفـء2432011/03/30 معلم

السالم  للتعلیم األساسي 2011/03/30 شروق دمحم أحمد أبو زید 2246201 كفـءكفـء2442011/03/30 معلم

دنجواى الثانویة المشتركة 2011/07/05 شرین الرفاعى كمال المھدى 2384129 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

١كفر الوكالة  2011/03/30 شرین السید على بیومى 2237726 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

العیادیة 2011/07/05 شیماء  السید  دمحم ابو المعاطى بدوى 2383542 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

ابو جالل 2011/07/05 شیماء شمس الدین عبد العزیز العزب 2383248 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

٢ابو جالل  2011/07/05 شیماء مجاھد حافظ العاملى 2387266 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

أبو زاھر ع للتعلیم األساسي 2011/03/30 شیماء نزیھ دمحم الرفاعي 1473532 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

الصبریة للتعلیم االساسى ب 2011/03/30 شیماء وفیق دمحم الحصرى 2230959 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

أبو زاھر ع للتعلیم األساسي 2011/03/30 صافى صالح سلطان شلبى 2232129 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

شربین الثانویة بنات 2011/07/05 صباح حسن صبرى المرسى 2384546 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

بوشة 2011/03/30 صبرى  سلیمان سلیمان ھویدى 2240195 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

١الضھریة  2011/03/30 صبیحة معوض محسن على 2240241 كفـءكفـء2552011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

محمود شھاب االعدادیة 2011/03/30 صفا فاضل مصطفى عبد السالم 2232136 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

البرشة 2011/03/30 صفاء  یاسین حسن  شرف 2240019 كفـءكفـء2572011/03/30 معلم

كفر الترعة الجدید الثانویة 2011/07/05 صفاء عطیة السید الجزار 2386916 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى 2011/03/30 صالح الدین فرید دمحم  عودة 2387098 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

االلف 2011/03/30 عبد المقصود  نور الدین عبد المقصود  سلیمان 2248858 كفـءكفـء2602011/03/30 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/03/30 عبیر ابو خلیل  السید  عبد البر 2390936 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

روضة عزبة شكرى 2011/03/30 عزة السید القصبى عبد الھادى 2235173 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

الحطبة تعلیم أساسى إعدادى 2011/03/30 عزت عبد العزیز عبد العزیز عبد المجید 2248821 كفـءكفـء2632011/03/30 معلم

دنجواى الثانویة المشتركة 2011/07/05 عفاف  عبد الحمید  دمحم  یوسف حسین 2388338 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 عال جالل عبد القادر دمحم 2237730 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

شفیق حشیش االعدادیة 2011/03/30 عال دمحم نجیب إبراھیم  المصلى 2234898 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

١ریاض اطفال محلة انجاق  2011/03/30 علیاء المتولى السعید المرشدى 2232131 كفـءكفـء2672011/03/30 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 2011/03/30 علیاء دمحم عباس رفاعى 2248824 كفـءكفـء2682011/03/30 معلم

كفر الوكالة 2011/03/30 عمرو دمحم عبد القادر جبر 2403586 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

محى الدین ابو العز ص 2011/03/30 عوض الشحات عوض الشرقاوى 1458666 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

الفشاشة للتعلیم االساسى 2011/07/05 غادة عبد الحمید عباس دمحم 2394594 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

مجمع كفر الحاج شربینى 2011/03/30 غاده  السعید  دمحم  صالح 2239978 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شربینالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/05 السعدیة ث م فاطمة  السید القیاس العراقى 2381543 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

١ابو جالل  2011/03/30 فاطمة عبد الرازق  شكرى عبد الرازق 2252359 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

ابو العزم للتعلیم االساسى 2011/07/05 فاطمة مسعود دمحم دمحم الحورة 2383578 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

شفیق حشیش االعدادیة 2011/03/30 فاطمھ ابو صالح توفیق  الدیب 2231048 كفـءفوق المتوسط2762011/03/30 معلم

النصر بساط كریم الدین 2011/03/30 فاطمھ المغربى  حامد  حجازى 2233225 كفـءكفـء2772011/03/30 معلم

١ابو جالل  2011/03/30 فاطمھ عبد الصمد السید دمحم جالل 2240197 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

ابو جالل 2011/07/05 فاطمھ عوض احمد دمحم ابو العیش 2388652 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

٢ابو جالل  2011/03/30 فایزة على إبراھیم عبد الرازق 2240194 كفـءكفـء2802011/03/30 معلم

ترعة غنیم 2011/03/30 فتحیة على طاھر على شھد 2384176 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

محمود شھاب ببساط كریم الدین ث م 2011/07/05 فوزیة  العوضى عبد العزیز العوضى 2383228 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 لبنى السید عبد هللا اإلمام 2232139 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

محلة انجاق 2011/07/05 لطیفة السید حافظ محمود 2383375 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

كفر الشیخ عطیة 2011/03/30 لمیاء ابو الفرح عبد الجواد  ابو الفرح 2259102 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

العتل تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 مارى امیر عبد المسیح  عبد الملك 2230980 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 1985/09/01 مجدى طھ عبد المجید دمحم 1377026 كفـءكفـء2872009/12/01 معلم

ابو العزم للتعلیم االساسى 2011/03/30 دمحم  احمد  جمعھ  السعید 2229895 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

ابو جالل 2011/07/05 دمحم  كمال مسعد  السید دمحم 2386914 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

بطرس تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 دمحم  دمحم  حلمى  الشامى 2229938 كفـءكفـء2902011/03/30 معلم

عزبة شكرى 2011/07/05 دمحم السید حسین أبو العطا 2380401 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

الشھیدعودة ث بنین 2011/07/05 دمحم حلمى دمحم بردش 2382402 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

كفر ابو زاھر اعدادى 2011/07/05 دمحم سعد المتولى عبدهللا 2388609 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

١محلة انجاق 2011/07/05 دمحم عبد العاطى دمحم عبد العاطى زید 2393139 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

شفیق حشیش االعدادیة 2011/03/30 دمحم منصور الغرباوى جمعھ 2240200 كفـءكفـء2952011/03/30 معلم

كفر الترعة الجدیدة اعدادى للتعلیم األساسى 2011/07/05 دمحم یاسر حلمى عبد السالم النجار 2385313 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

كفر الوكالة 2011/03/30 محمود دمحم محمود عبدالفتاح 1465968 كفـءكفـء2972011/03/30 معلم

حسین سالمة األبتدائیة 2011/03/30 محى عبد المعطى بدیر حافظ شلبى 2253496 كفـءكفـء2982011/03/30 معلم

الفشاشة للتعلیم االساسى 2011/03/30 مرفت أحمد أحمد أحمد عیسى 2234932 كفـءكفـء2992011/03/30 معلم

السالم  للتعلیم األساسى ابتدائى 2011/03/30 مروة رفعت محمود حایس 1473733 كفـءكفـء3002011/03/30 معلم

السید دمحم 2011/07/05 مروة دمحم شفیق الشھاوى 2384259 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

شربین الفنیة بنات 2011/03/30 مروة دمحم عبد الخالق دمحم سید أحمد 2256532 كفـءكفـء3022011/03/30 معلم

الشھید ولید ممدوح زكریا قندیل ببساط كریم الدین 2011/03/30 مروة دمحم مصطفي السید 1467620 كفـءكفـء3032011/03/30 معلم

الدق 2011/07/05 مروة ممدوح عبد الحمید  دمحم 2324279 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

كسیبھ 2011/07/05 مروه أحمد موسى ناصف الحصى 2383369 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

الشھید الشحات فتحى سعد شتا التجاریة برأس الخلیج 2011/07/05 مروه سعد رزق  دمحم 2394142 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

كفر األطرش الثانویة الحدیثة بنات 2011/07/05 مروه صبرى السید إبراھیم 2392865 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

بوشة 2011/03/30 مروه دمحم صالح السلخ 2386921 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

كفر الترعة الجدید تعلیم أساسى ابتدائى 2011/07/05 مصطفى عزت النبوى السید عطیھ 2384536 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

الجالوینة 2003/07/01 منال صبرى احمد یوسف 1470822 كفـءكفـء3102009/02/15 معلم

الشركة تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 منى  ابراھیم  السعید  الدسوقى 2229867 كفـءكفـء3112011/03/30 معلم

السعید الجوھرى 2011/07/05 منى عبد الحمید سلیمان السید سلیمان 2394396 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

الشھید دمحم رضا الغول بشكیب 2011/03/30 منى على  عبد العزیز ابو صالح 2229848 كفـءكفـء3132011/03/30 معلم

الشھید عادل أحمد زكى الھاللى االعدادیة بالمھندس 2011/03/30 منى دمحم صالح  محمود  العبد 2230874 كفـءكفـء3142011/03/30 معلم

عزبة البط للتعلیم االساسى 2011/07/05 منى دمحم دمحم زھیرى 2384095 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى 2011/03/30 منى محمود حسین السید  على عاصى 2391685 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

٢الضھریة  2011/03/30 منى یوسف السید یوسف عثمان 2240202 كفـءكفـء3172011/03/30 معلم

بطرس تعلیم أساسى ابتدائى 2004/07/01 مھا سالمھ على سالم 2019724 كفـءكفـء3182009/02/15 معلم

ابو العزم للتعلیم االساسى 2011/03/30 مھران دمحم دمحم دمحم خیر 2240260 كفـءكفـء3192011/03/30 معلم

كفر األطرش الثانویة الحدیثة بنات 2011/07/05 مى البدراوى السید الباز 2339472 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

الشھیدعوده 2011/03/30 مي عبیده دمحم منصور 2184652 كفـءكفـء3212011/03/30 معلم

ممدوح أبو النجا للتعلیم االساسى اعدادى 2011/03/30 میادة  دمحم  عبد السمیع  البیلى 2229869 كفـءكفـء3222011/03/30 معلم

ابو العزم للتعلیم االساسى 2011/03/30 میادة حسن دمحم حسن 1470726 كفـءكفـء3232011/03/30 معلم
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االلف االعدادى 2011/07/05 میادة رمضان دمحم المتولى 2383598 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

كفر الترعة القدیم 2011/07/05 میادة سمیر أمین أمین الدخمیسى 2382424 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2011/03/30 میادة صبرى عید على 2246199 كفـءكفـء3262011/03/30 معلم

مجمع كفر الترعة الجدید 2011/03/30 میادة دمحم طاھر عبد الوھاب 2232127 كفـءكفـء3272011/03/30 معلم

مجمع كفر الترعة الجدید 2011/03/30 میاده  درویش  درویش مصیلحى  النیلى 2240039 كفـءكفـء3282011/03/30 معلم

١كفر الترعة  الجدید  2011/07/05 میسره  عماد حامد  الصده 2383534 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى 2011/03/03 ناجى المتولى أبو العزم الشربینى 2248841 كفـءكفـء3302011/03/30 معلم

شربین الفنیة بنات 2011/03/30 نادیة محمود دمحم دمحم مصطفي 2248368 كفـءكفـء3312011/03/30 معلم

عزبة خلیفة االبتدائیة 2011/03/30 نادیھ محجوب  دمحم البدویھى 2253502 كفـءكفـء3322011/03/30 معلم

ممدوح أبو النجا للتعلیم االساسى اعدادى 2011/03/30 ناریمان أحمد زكى بدر 2237733 كفـءكفـء3332011/03/30 معلم

١الضھریة  2011/03/30 ناھد نعیم عوض زقزوق 2234907 كفـءكفـء3342011/03/30 معلم

الجالء 2011/07/05 نبیل نصر أحمد سعد 2384098 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

١ابو جالل  2011/07/05 نبیلة أحمد موسى دمحم 2383367 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

شربین الرسمیة المتمیزة لغات إعدادى 2011/03/30 نجاه على أبو صالح دمحم العریى 2255905 كفـءكفـء3372011/03/30 معلم

كفر الدبوسى 2011/03/30 نجالء أحمد أبو مسلم خضر 2239899 كفـءكفـء3382011/03/30 معلم

المربع تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 نجالء بدیع عبد المطلب الحسینى 2237738 كفـءكفـء3392011/03/30 معلم

شربین اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نسرین ابراھیم مصطفى ابراھیم 1473449 كفـءكفـء3402011/03/30 معلم
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مجمع الحاج شربینى 2011/03/30 نسمھ مجدى  ابراھیم  یوسف 2229864 كفـءكفـء3412011/03/30 معلم

مجمع كفرالترعة القدیم/ریاض اطفال 2011/07/05 نسمھ دمحم یوسف درویش 2386521 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

سرور البحریة 2011/07/05 نشوى عبد الوھاب  دمحم  السید 2383500 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

السعید الجوھرى 2011/07/05 نھا احمد موسى حموده 2383759 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

الجالوینة 2011/07/05 نھا عطیة دمحم الحسانین 2391840 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

روضة اطفال السعید البیومى 2011/03/30 نھا فؤاد عبد الستار المالح 2256533 كفـءكفـء3462011/03/30 معلم

١٢عزبة  2011/07/05 نھى حازم عبد الحمید السید 2381549 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

ام المؤمنین االعدادیة بنات بشربین 2011/03/30 نھى صالح وجیھ السید البنا 2229866 كفـءكفـء3482011/03/30 معلم

العیادیة 2011/07/05 نورا صالح أحمد أحمد 2382432 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

شمس الدین 2011/03/30 نورا عبد الرازق  غازى  نصر 2237798 كفـءكفـء3502011/03/30 معلم

دكسن 2011/07/05 نورا دمحم دمحم احمد  حسن رضوان 2387887 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 نوره دمحم سلطان البسیونى 2232134 كفـءكفـء3522011/03/30 معلم

الحطبة تعلیم أساسى إعدادى 2011/07/05 نیفین عطیة محمود الشربینى القطب 2397368 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

كفر الوكالة 2011/07/05 نیفین على دمحم مصباح 2383355 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

العبد 2011/03/30 ھالھ یوسف القیاس حرب 2237727 كفـءكفـء3552011/03/30 معلم

شربین اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھانى عبد الرحمن دمحم غیث 2232137 كفـءكفـء3562011/03/30 معلم

محمود حمدى زقزوق.د 2011/03/30 ھبة أحمد عبد المعطى إبراھیم 2248823 كفـءكفـء3572011/03/30 معلم
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شربین الرسمیة المتمیزة لغات ابتدائى 2011/03/30 ھبة هللا السید حسین عطیة ركب 1469183 كفـءكفـء3582011/03/30 معلم

محمود شھاب االعدادیة 2011/03/30 ھبة عاطف مھنى على 2243618 كفـءكفـء3592011/03/30 معلم

شربین الفنیة بنات 2011/03/30 ھبة عبد الجلیل  عبد المحسن  ابو فراج 2268560 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

العتل تعلیم أساسى ابتدائى 2008/10/01 ھبھ  عبد هللا  عوض  المتولى 2229950 كفـءكفـء3612011/03/30 معلم

الدق 2011/03/30 ھبھ  نبیل  احمد  الدیب 2229771 كفـءكفـء3622011/03/30 معلم

راس الخلیج ث م 2011/07/05 ھبھ احمد دمحم مصطفى عنتر 2383172 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

یزبك 2011/03/30 ھبھ السید أبو الحسن البراشى 2232138 كفـءكفـء3642011/03/30 معلم

شربین الفنیة بنات 2011/03/30 ھبھ صبرى الحسینى عبد الرحمن 2248798 كفـءكفـء3652011/03/30 معلم

الشھید عادل أحمد زكى الھاللى االبتدائیة بالمھندس 2011/07/15 ھبھ دمحم دمحم العنانى 2384122 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى 2011/03/30 ھشام رزق جاد فوده 2234920 كفـءكفـء3672011/03/30 معلم

الشناوى تعلیم أساسى اعدادى 2011/03/30 ھمت مصطفى أحمد دمحم 2232124 كفـءكفـء3682011/03/30 معلم

مدكور للتعلیم األساسى 2011/11/30 ھناء عبد الباقي احمد عبد الباقي 1472518 كفـءكفـء3692011/03/30 معلم

اللوزى الجدیدة تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 ھناء فرج  یوسف  شلبى 2260687 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

كفر الحاج شربینى الصناعیة للبنات 2011/03/30 ھیام أحمد شھاب عبده إبراھیم 2248339 كفـءكفـء3712011/03/30 معلم

محمود حمدى زقزوق.د 2008/03/12 ھیبة دمحم محمود مصطفى فرج 2237741 كفـءكفـء3722011/03/30 معلم

الضھریة اعدادى تعلیم اساسى 2011/03/30 وائل عادل دمحم العریان 2248840 كفـءكفـء3732011/03/30 معلم

النیل 2011/03/30 ورده  منصور محمود  جمعھ 2240042 كفـءكفـء3742011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 865 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شربینالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

كفر الترعة الجدیدةاإلعدادیة بنین 2011/07/05 ورده أحمد عبد الرحیم الخضرى 2383219 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

مدرسة سواقى العرب  تعلیم اساسى 2011/03/30 وسام  صفوت  عبد المنعم  عبد الرازق 2229888 كفـءكفـء3762011/03/30 معلم

شربین الثانویة بنات 2011/07/05 وسیم حمدى دمحم حسین 2391717 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

الشھید عادل أحمد زكى الھاللى االعدادیة بالمھندس 2011/03/30 وفاء  یوسف  السید الجوھرى 2251664 كفـءكفـء3782011/03/30 معلم

شربین الرسمیة المتمیزة لغات إعدادى 2011/03/30 وفیق ابراھیم الشربینى منصور مكیھ 2092886 كفـءكفـء3792011/03/30 معلم

٢الشیخ سمیط 2011/03/30 والء  عثمان  احمد  غیث 2229865 كفـءكفـء3802011/03/30 معلم

شربین تعلیم أساسى ابتدائى 2011/03/30 والء  نجاح  ابو المعاطى  صالح 2240787 كفـءكفـء3812011/03/30 معلم

الشھیدعوده 2011/03/30 والء السید شحاتة إبراھیم 2235171 كفـءكفـء3822011/03/30 معلم

كفر الدبوسى 2011/03/30 والء العجاتى عبد البارى أبو المعاطى 2232130 كفـءكفـء3832011/03/30 معلم

الشركة تعلیم أساسى اعدادى 2011/07/05 والء جمال  عوض رمضان 2384621 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

الشھید احمد دمحم خلیل ھیكل 2011/03/30 والء فتحى عبد الحلیم العوضى 2234918 كفـءكفـء3852011/03/30 معلم

الجالء 2011/03/30 ولید ابراھیم الشربینى منصور 2077662 كفـءكفـء3862011/03/30 معلم

الشیخ سمیط 2011/07/05 یاسمین الحسین محمود  السید عصر 2394648 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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األعلي

اخطاب التجاریة 1993/07/20 امال صالح دمحم عبد البر 1628789 كفـءكفـء12009/02/15 أمین مكتبة أول  أ

اخطاب االبتدائیة 2009/03/30 ابراھیم  دمحم ابراھیم كسبة 2115497 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

م/ السبخا ع  2009/03/30 الزھراء محمود علي عبد الھادي 1472817 كفـءكفـء32011/03/30 أمین مكتبة

2009/03/30 بسنبخت١جمال عبد الناصر  اماني عبدالرحمن عمارة عبدالرحمن 2116873 كفـءكفـء42011/03/30 أمین مكتبة

م میت دمسیس/ شریف بسیم ع  2009/03/30 امل  دمحم عبد الفتاح سالم 2117143 كفـءكفـء52011/03/30 أمین مكتبة

اجا االعدادیة بنات 2009/03/30 امل صالح عبدالحمید نصر 2118636 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

بقطارس االعدادیة بنات 2009/03/30 ایمان شعبان عبدالعزیز شعبان 2111480 كفـءكفـء72011/03/30 أمین مكتبة

نوسا الغیط االعدادیة بنین 2009/03/30 جیھان السید أحمد مجاھد 1457318 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

الشھید سعد الناقر االبتدائیة بدیرب 2009/03/30 سحر السید دمحم عبدالعزیز 1453793 كفـءكفـء92011/07/05 أمین مكتبة

م بسنجید/ الشھیدسیف النصر ع  2009/03/30 سماح سمیر محمود عبد الھادى 1472829 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

منشاة منصور االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عبیر ابوالمعاطي ابراھیم ابوالمعاطي 2115379 كفـءكفـء112011/07/05 أمین مكتبة

التعاون برج نور الحمص 2009/03/30 علیاء حسن عبد الحي على منصور 2113458 كفـءكفـء122011/07/05 أمین مكتبة

الجمھوریة االبتدائیة  باجا 2009/03/30 لیلیان لویز سلیمان ابراھیم 2126197 كفـءكفـء132011/07/05 أمین مكتبة

برج نور الحمص الثانویة المشتركة 2009/03/30 دمحم البدراوى على الجنایني 1612747 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

2009/03/30 بمنیة سمنود٢مصطفى كامل  ھیام ابراھیم ابراھیم الدسوقى 2110397 كفـءكفـء152011/03/30 أمین مكتبة

الشھداء بنوسا الغیط 2009/03/30 وفاء دمحم ابراھیم الصعیدى 2113295 كفـءكفـء162011/07/05 أمین مكتبة

٢میت دمسیس  2000/03/20 الجریة یوسف عبد العظیم ضبش 1385013 كفـءكفـء172009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول
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م/ سماحة ع  2009/03/30 احالھم شبل عبدالحلیم شلبي 2149253 كفـءكفـء182011/07/05 أخصائى نفسى

الشھید مصطفى على ماھر الدسوقى عالم بالبساتین 2009/03/30 رشا ربیع السید علي حلیمة 2110228 كفـءكفـء192011/03/30 أخصائى نفسى

منشیة فیشا بنا اإلعدادیة 2009/03/30 شوق عطیة احمد جاد 2100984 كفـءكفـء202011/03/30 أخصائى نفسى

الشھید سامح دمحم جبر بنوسا الغیط 2009/03/30 أمیرة عادل محمود النجار 1645982 كفـءكفـء212011/03/30 أخصائى اجتماعى

الشھید باسم سامى عبدالحى 2009/03/30 إنجا دمحم شحاتھ الجمل 1798043 كفـءكفـء222011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عادل دمحم حسن بالبھو فریك 2009/03/30 دعاء السید المھدي عبد العزیز 1465117 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى اجتماعى

٣میت دمسیس  2009/03/30 رضا المھدى عطاهللا سالمھ 2118790 كفـءكفـء242011/03/30 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب بشبراویش 2009/03/30 سعدیة بدیر عبدالعزیز موسى 1775731 كفـءكفـء252011/03/30 أخصائى اجتماعى

االحرار بنوسا البحر 2009/03/30 صباح السید السید مشالي 2220143 كفـءكفـء262011/03/30 أخصائى اجتماعى

م/ سماحة ع  2009/03/30 عبدالحمید عثمان عبدة عید 2391675 كفـءكفـء272011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم احمد شتا 2010/03/01 غاده عبد العزیز عبد العزیز دمحم التراوى 2233677 كفـءكفـء282011/02/28 أخصائى اجتماعى

٢طنامل الشرقى  2009/03/30 ماجده حمدى ابو المعاطى الجیار 2128198 كفـءكفـء292011/03/30 أخصائى اجتماعى

التربیة الفكریة باجا بالوحدة العربیة 2009/03/30 مجدي سالمة المتولي عید الحلو 2248658 كفـءكفـء302011/03/30 أخصائى اجتماعى

شبرا البھو 2009/03/30 نبیلة محمود دمحم ھالل 1430945 كفـءكفـء312011/07/05 أخصائى اجتماعى

صھرجت الصغرى ع بنات 2011/03/30 نھلة احمد الطنطاوى السید 1433630 كفـءكفـء322011/03/30 أخصائى اجتماعى

١طنامل الغربى  2011/03/30 ھانى صبحى اإلمام الدیسطى 1334698 كفـءكفـء332011/03/30 أخصائى اجتماعى

منشأة منصور 1982/09/01 عزیزة ابو الفتوح ابراھیم عید 1363938 كفـءكفـء342009/11/05 معلم أول أ
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تلبنت اجا 2000/10/04 دمحم على على البحیرى 1468312 كفـءكفـء352011/02/14 معلم أول

الشھید دمحم احمد شتا 2000/10/04 محمود الشنھاب الحسانین بلم 1465176 كفـءكفـء362012/07/29 ماجیستیرمعلم أول

م/ شنیسة ع  2002/05/01 محمود سالم دمحم سالم 1464720 كفـءكفـء372012/07/29 ماجیستیرمعلم أول

نوسا الغیط الثانویة بنات 2009/07/05 ابتسام رزق مقبول موافي 2118528 كفـءكفـء382011/07/05 معلم

م میت دمسیس/ شریف بسیم ع  2009/03/30 ابتھال الشحات عبد السمیع دمحم 1473091 كفـءكفـء392011/03/30 معلم

اجا الثانویة بنات 2011/07/05 ابراھیم ابراھیم ابراھیم الباز 2120397 كفـءكفـء402011/07/05 معلم

شیوه الغربیة االعدادیة 2009/03/30 احمد ابراھیم احمد صالح 2118618 كفـءكفـء412011/03/30 معلم

الشھید سعد الناقر االبتدائیة بدیرب 2009/03/30 احمد ابراھیم السعید السید مطر 2115465 كفـءكفـء422011/03/30 معلم

نوسا البحر االعدادیة بنین 2009/03/30 احمد صفوت العراقي احمد االجاوي 2121666 كفـءكفـء432011/03/30 معلم

الشھید احمد ابو بكر امین ع بكفر عوض 2009/07/05 أحمد عرفات أحمد السید 2298900 كفـءكفـء442011/07/05 معلم

١میت دمسیس  2009/03/30 احمد دمحم بدیر الجوھرى 2247939 كفـءكفـء452011/03/30 معلم

الشھید محمود طھ ابراھیم للتعلیم األساسى بطنامل 
الشرقى

2009/03/30 احمد دمحم عبدالرازق ابوالوفا 1686446 كفـءكفـء462011/03/30 معلم

اخطاب االعدادیة بنین 2009/03/30 اسماء الشوربجي مجاھد سلیم 1670597 كفـءكفـء472011/03/30 معلم

الشھید مصطفى على ماھر الدسوقى عالم بالبساتین 2009/03/30 اسماء دمحم دمحم ابوالغیط 2118385 كفـءكفـء482011/03/30 معلم

اجا االعدادیة بنات 2009/03/30 اسماء وجیھ زیدان عطوة 2115512 كفـءكفـء492011/03/30 معلم

التحریر بمیت فضالة 2009/03/30 اشواق رمضان البیومى الشربینى 1797188 كفـءكفـء502011/03/30 معلم

الالوندى االبتدائیة 2009/03/30 السید عاطف السید ابو قندیل 2118844 كفـءكفـء512011/03/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

النصر میت العامل 2009/07/05 الشیماء السید عبدالرؤوف عید 2290980 كفـءكفـء522011/07/05 معلم

نوسا الغیط االعدادیة بنات 2009/03/30 الشیماء دمحم عید العشماوى 2255630 كفـءكفـء532011/03/30 معلم

میت العامل االعدادیة بنات 2009/03/30 الشیماء محمود علي عبدالھادي 2123329 كفـءكفـء542011/03/30 معلم

میت العامل االعدادیة بنات 2009/03/30 امال السید عطیة سلیم 2122693 كفـءكفـء552011/03/30 معلم

الشھید صالح عبد الحمید باجا 2009/03/30 أمانى خالد شرف المرغنى 1626096 كفـءكفـء562011/03/30 معلم

سماحة الثانویة المشتركة 2009/03/30 امانى دمحم احمد الشعراوى 2118807 كفـءكفـء572011/03/30 معلم

2009/03/30 دروة االعدادیة المشتركة اماني سعد عبدة دمحم سرحان 2116916 كفـءكفـء582011/03/30 معلم

م/ كفرالمندرة ع  2009/03/30 اماني منیر  السید الصوفاني 2113404 كفـءكفـء592011/03/30 معلم

اجا االعدادیة بنات 2009/03/30 امیره خالد شرف المرغنى 2113631 كفـءكفـء602011/03/30 معلم

م/ میت اشنا ع  2009/03/30 امینة جمال مصطفي عبد الرحمن قرمد 2119354 كفـءكفـء612011/03/30 معلم

١مجمع شبراویش  2009/03/30 امینھ الحسینى یوسف خیزع 2124290 كفـءكفـء622011/03/30 معلم

برج نور الحمص الثانویة المشتركة 2009/07/05 انور السعید العیسوى منصور 2118546 كفـءكفـء632011/07/05 معلم

اخطاب االعدادیة بنین 2009/07/05 ایمان ابراھیم  دمحم ابراھیم 2308554 كفـءكفـء642011/07/05 معلم

م/ میت معاند ع  2009/07/05 ایمان حسین السید دمحم 2286302 كفـءكفـء652011/07/05 معلم

م/ الغراقة ع  2009/07/05 ایمان رجب سعد ابراھیم 2260050 كفـءكفـء662011/07/05 معلم

طنامل االعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان رشدي عبد السمیع مصطفي 2118330 كفـءكفـء672011/03/30 معلم

التعاون برج نور الحمص 2009/03/30 ایمان عمر مصطفي منصور 2374881 كفـءكفـء682011/07/05 معلم
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الشھید دمحم عادل دمحم حسن بالبھو فریك 2011/03/30 ایمان دمحم احمد الشربینى 2113654 كفـءكفـء692011/03/30 معلم

منشاةاالخوةاالعدادیة 2009/03/30 ایمان دمحم السید متولي سكر 2118300 كفـءفوق المتوسط702011/03/30 معلم

ریاض اطفال میت اشنا للتعلیم األساسي 2009/03/30 ایمان دمحم جعفر ابوالنجا 2119373 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

میت ابو الحسین 2009/03/30 ایمان دمحم عبدة عمر 1692323 كفـءكفـء722011/03/30 معلم

االحرار 2009/03/30 ایمان دمحم عید العشماوى 2176859 كفـءكفـء732011/03/30 معلم

م بالدیرس/ عنایت عرفان ع  2009/03/30 ایمان مصطفى  مصطفى شھاب 2250400 كفـءكفـء742011/03/30 معلم

اخطاب االعدادیة بنات 2009/03/30 ایناس  دمحم دمحم خلیل 2121866 كفـءكفـء752011/03/30 معلم

١میت ابو الحارث  2009/03/30 بدریة احمد شحاتة محمود 2172486 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

م/ میت فضالة ع  2011/03/30 حسناء حامد عبدالفتاح صالح 2119613 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

اجا الفنیة الصناعیة بنین 2011/03/30 حسناء خالد السید دمحم السید رمضان 2135763 فوق المتوسطفوق المتوسط782011/03/30 معلم

م/ سماحة ع  2009/07/05 حسناء عبدالعال المتولي صقر 2252386 كفـءكفـء792011/07/05 معلم

الشھید دمحم عادل دمحم حسن بالبھو فریك 2009/03/30 حمدي احمد السید دمحمالعدوي 2122613 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

م/ كفرالمندرة ع  2009/03/30 حمدیھ دمحم ابراھیم الصعیدى 2121941 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

٢ریاض اطفال جمال عبد الناصر  2009/03/30 حنان السید الدسوقى شعبان 2169793 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

سھیر االتربى بأخطاب 2011/03/30 حنان جمال دمحم العزب 1722779 كفـءكفـء832011/03/30 معلم

م/ سماحة ع  2009/03/30 حنان جمال دمحم عبد الحلیم 1563260 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

اجا االعدادیة بنات 2009/03/30 حنان عدلى یوسف داود 2121981 كفـءكفـء852011/03/30 معلم
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م/ كفرالمندرة ع  2009/03/30 دالیا عزیز دمحم عبدهللا 2115847 كفـءكفـء862011/03/30 معلم

منشاة عبدالنبى 2009/03/30 دعاء دمحم ابو المجد على التلیس 2122863 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

منشیة فیشا بنا اإلعدادیة 2009/03/30 دولت رضا محمود ابراھیم 2134776 كفـءكفـء882011/03/30 معلم

الشھید دمحم عادل دمحم حسن بالبھو فریك 2011/03/30 رابحة دمحم دمحم  سعید 2113342 كفـءكفـء892011/07/05 معلم

التعاون ببرج نور الحمص 2011/03/30 رباب دمحم السید الجندي 2118478 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

الالوندى ع بنات 2009/03/30 رحاب حسنى السید شعیب 2036982 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

الغراقة الثانویة المشتركة 2011/07/05 رشا الشافعي دمحم عبدهللا 2118391 كفـءكفـء922011/07/05 معلم

الالوندى ع بنات 2009/07/05 رشا سید احمد محمود الباتع 2376791 كفـءكفـء932011/07/05 معلم

برج النور الحمص االعدادیة بنات 2009/03/30 رشا عبدالعظیم دمحم تعلب 2113658 كفـءكفـء942011/03/30 معلم

م/ میت ابو الحسین ع  2009/03/30 رشا مشعل محمود نصر 2118421 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

الشھید محمود طھ ابراھیم للتعلیم األساسى بطنامل 
الشرقى

2009/07/05 رضا ابراھیم ابوعرب دمحم 2256478 كفـءكفـء962011/07/05 معلم

صھرجت الصغرى ع بنات 2011/03/30 رویدا كمال احمد دمحم الدیب 2117085 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

م/ منشاةعبدالنبى ع  2011/03/30 ریھام  دمحم عادل دمحم مختار القزاز 2121776 كفـءكفـء982011/03/30 معلم

شبراویش االعدادیة بنات 2009/03/30 رئیفھ رفعت محمود الجندى 2118835 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

م/ كفرالمندرة ع  2009/03/30 زین دمحم مصطفى دمحم 2116940 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

مارجرجس بمیت دمسیس 2009/03/30 سامیھ ابراھیم دمحم فرج 2116870 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

م/ میت فضالة ع  2009/03/30 سحر السید دمحم خلیفة 2116719 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منیة سمنود ع بنین 2009/03/30 سعاد على عبدالرحمن خلیل 1747438 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

سنجید للتعلیم االساسى 2009/03/30 سماح فتحى دمحم سعید 1726059 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

2009/03/30 بمنیة سمنود١مصطفى كامل  سمر محسن العدوى منصور 2119390 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

م/ میت معاند ع  2009/03/30 سمیحة حموده حسن العوضي 2117304 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

م/  دیرب بقطارس ع  2009/03/30 سوزان كمال دمحم جبر 2121362 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

م/ جراح ع  2009/03/30 شافیة امین ابراھیم مصطفي 1726961 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

میت العامل الجدیدة 2009/03/30 شرین جمال عبدالرحمن دمحم عبده 2252559 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

اخطاب الثانویة المشتركة 2011/07/05 شیماء احمد محمود عبدهللا 2118429 كفـءكفـء1102011/07/05 معلم

م/ شنیسة ع  2009/03/30 شیماء شعبان دمحم الحاج عبد المجید 2115643 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

السنیطة االبتدائیة 2009/03/30 شیماء دمحم السباعي مصطفي 2113365 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

٢طنامل الغربى  2009/03/30 شیماء دمحم دمحم حسن 2134775 كفـءكفـء1132011/07/05 معلم

م/ السبخا ع  2011/03/30 صباح احمد عطیة دمحم 2117991 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

طنامل االعدادیة بنات 2009/03/30 صفاء فرج ابراھیم الجندى 2114695 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

الشھید صالح عبد الحمید باجا 2009/03/30 ظھور ولیم معوض معوض ایوب 1705599 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

االحرار 2009/03/30 عایدة الشحات عبدالباقي عقیل 2115505 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

نوساالبحر االعدادیة بنات 2009/03/30 عایده على ابراھیم عیسى 2208056 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

الكرامة االبتدائیة 2009/07/05 عبدالحمید عبدالجواد عوض حسن 2257802 كفـءكفـء1192011/07/05 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اجاالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

برج النور الحمص االعدادیة بنات 2011/07/05 عبدالھادى احمد عبدالحمید غز 2273055 كفـءكفـء1202011/07/05 معلم

بقطارس االعدادیة بنات 2009/03/30 عبیر  السید السید علي السباخي 2182970 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

الشھید مصطفى على ماھر الدسوقى عالم بالبساتین 2009/07/05 عبیر احمد السید نصر 2260982 كفـءكفـء1222011/07/05 معلم

عمر بن الخطاب بالبھو فریك 2011/03/30 عزیات الشحات فتحي   الشحات 2186512 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

اجا الفنیة الصناعیة بنین 2011/03/30 عطور السید  حسن علي 2343797 فوق المتوسطفوق المتوسط1242011/07/05 معلم

نوسا الغیط االعدادیة بنین 2011/03/30 علي السید عبدالمنعم خلیل 2119525 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

م/ االنشاصیة  ع  2009/03/30 فاتن فتحي السید دمحم الفواخري 2118451 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

٢ریاض اطفال جمال عبد الناصر  2009/03/30 فاطمة یوسف دمحم نبع 2176853 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

الشھید محمود طھ ابراھیم للتعلیم االساسى بطنامل 
م٠ع

2009/03/30 فتینة ابراھیم  دمحم  السید 2117157 كفـءكفـء1282011/07/05 معلم

نوسا الغیط الثانویة بنات 2011/03/30 دمحم احمد عبدالحلیم دمحم الحلو 2165190 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

برج النور الحمص االعدادیة بنات 2009/03/30 دمحم عبدالرزاق احمد العدوى 2124007 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

م/ میت اشنا ع  2009/03/30 دمحم عبدهللا عوض دمحم 2106308 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

اجا الفنیة الصناعیة بنین 2011/03/30 دمحم على ذكى السید 2121555 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

میت العامل االعدادیة بنین 2009/07/05 دمحم منیر عبدالعزیز العجمى 2265038 كفـءكفـء1332011/07/05 معلم

اجا الفنیة الصناعیة بنین 2011/03/30 دمحم ناجى أحمد أحمد الشربینى 2123177 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

م بسنجید/ الشھیدسیف النصر ع  2009/03/30 مدیحة صالح السید الشیوى 2117204 كفـءكفـء1352011/03/30 معلم

منیة سمنود ع بنین 2010/08/01 مروة  دمحم  نصر عواض 2119418 كفـءكفـء1362011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید جمال فائق االبتدائیة بأجا 2009/03/30 مروة احمد انور عبد السالم 1687660 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

قرموط البھو 2009/03/30 مروة صالح العدوى ابراھیم 2190260 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

الشھید احمد ابو بكر امین ع بكفر عوض 2009/03/30 مروة مصطفي دمحم العشري 2118033 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

نوسا الغیط االعدادیة بنات 2009/03/30 مروه ابراھیم ابراھیم عطیھ 2119746 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

الشھید دمحم فتوح ابراھیم السیسى بنوساالغیط 2009/03/30 مریم كمال فھمى اسكندر 2116779 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

الشھید دمحم عادل السولیة الثانویة المشتركة 2009/03/30 مصطفى بدیر مصطفى غزال 2123699 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

نوسا الغیط الثانویة بنات 2009/07/05 منال عنتر السید بلدة 2119326 كفـءكفـء1432011/07/05 معلم

عمر مكرم اإلبتدائیة ببقطارس 2009/03/30 منى أحمد عبده على 2118117 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

م/ االنشاصیة  ع  2009/03/30 مھا  صبري  السعید حسانین عرفات 2117024 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

اجا االعدایة التجریبیة بنین 2009/03/30 مھا عبدالسالم عبدالقادر االصیل 2117842 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

م بالدیرس/ عنایت عرفان ع  2009/07/05 نادر أبوالفتوح سیداحمد عبدالحمید 2391736 كفـءكفـء1472011/07/05 معلم

م میت دمسیس/ شریف بسیم ع  2009/03/30 نادیھ عبدالعزیز دمحم الملیجى 2116987 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

روضة بقطارس 2009/03/30 نبیلة  السید دمحم  الشناوي 2113396 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

طلعت حرب بشبراویش 2009/03/30 نبیلة ابراھیم احمد عبدالعال 2118281 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

صالح سالم االبتدائیة بأجا 2009/03/30 نبیھة دمحم المتولي ابراھیم عمر 2118819 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

م/ السبخا ع  2011/03/30 نجوى اسماعیل السید عامر 2058985 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

م/  دیرب بقطارس ع  2009/03/30 نجوي السید دمحم  دمحم 2117215 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م/ ابو داود العنب ع  2011/03/30 نسمة وادي النیل فھیم محمود حجازى 2118895 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

١طنامل الغربى  2009/03/30 نوسة  رشدي عبد السمیع مصطفي 2113480 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

صوفیا زكي الفنیة بنات بمنیة سمنود 2011/03/30 نیفین احمد یسري الحنفي ابو العنین 2119436 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

شیوةالغربیةریاض اطفال 2009/03/30 ھالھ لطفى احمد محى الدین 2155153 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

م میت دمسیس/ شریف بسیم ع  2009/03/30 ھانم دمحم عامر ابراھیم 2116908 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

اجا االعدادیة بنات 2009/03/30 ھانى رمضان رمضان الشربینى 2118755 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

2009/03/30 بمنیة سمنود٢مصطفى كامل  ھبھ السعید دمحم على شعبان 2122222 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

م/ میت اشنا ع  2009/03/30 ھدي عبدهللا عیسى عبدهللا 2118197 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

2009/07/05 بسنبخت١جمال عبد الناصر  ھند یونس حسن دمحم یونس 2366799 كفـءكفـء1622011/07/05 معلم

شبراویش االعدادیة بنین 2009/03/30 ھیام السید احمد عبدالعال 2118843 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

میت العامل االعدادیة بنات 2009/03/30 وائل دمحم عبد الفتاح محمود 1691629 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

عبد العزیز ندا بالبساتین 2009/03/30 وسام النبوي السید داوود 2115567 كفـءكفـء1652011/03/30 معلم

اخطاب االبتدائیة 2009/03/30 وسام عزت احمد غانم 2114665 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

م/ الغراقة ع  2009/03/30 والء احمد دمحم احمد العوضي 1671555 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

برج النور الحمص ع بنین 2009/03/30 والء زغلول محمود علي 2121146 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

م/ ابو داود العنب ع  2009/03/30 ولید رفعت ابوالمعاطي عبدة 2124189 كفـءكفـء1692011/07/05 معلم

میت العامل الجدیدة 2009/03/30 یاسر عبد الفتاح زكي البنداري 1639719 كفـءكفـء1702011/03/30 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید مختار الھادى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 اسماء ابو بكر الصدیق غبد الخالق على 2140847 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

2011/03/30 اكتوبر االبتدائیة المشتركة٦ اسماء الحسینى مصباح احمد شحاتة 2136588 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 االعدادیة المشتركة٢الشركة  المتولى دمحم المتولى احمد 2134110 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

كفرالقباب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 امیرة السید حامد عوف 2136086 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى عبد الكریم الجندى االعدادیة 2011/03/30 ایمان عادل دمحم عبد الفتاح 1463991 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

النھضة الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ایمان عوض على الراجحى 1469092 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

الشھید سید جمعة دیاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 إیمان فتحى على أحمد 1473572 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  تغرید یسرى محمود احمد 2142661 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

دكتور سید متولى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 حنان احمد صابر ابراھیم 2144030 كفـءكفـء92011/03/30 أمین مكتبة

العروبة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء عبد الرحمن دمحم حسان 2145765 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

میت طریف االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رانا دمحم فرج عبد العزیز 2127751 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

مجمع عرفھ للتعلیم االساسى 2011/03/30 رانیھ السعید السید حامد 2134544 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

الصایغ االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رحاب عبد الوھاب دمحم ابو المعاطى 1473488 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

احمد عرابى التجریبیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رحاب دمحم على دمحم زید 1469981 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

فاطمة عنان أم المعلمین الثانویھ بنات 2011/03/30 زینب شوقى محمود حامد 2143818 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

دموة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سماح المنولى عبد الفتاح مندور 2134503 كفـءكفـء162011/03/30 أمین مكتبة

على مبارك االعدادیة بنین 2011/03/30 سماح فؤاد عبد السالم  عبد العال 2144078 كفـءكفـء172011/03/30 أمین مكتبة
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

برھان نور االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سماح مصباح محمود السید 2134520 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

النھضة الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سھام صبرى عبد الباسط خاطر 1468319 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

فاطمة عنان أم المعلمین الثانویھ بنات 2011/03/30 سھیر دمحم عبد الفتاح عبد السالم دمحم 2143847 كفـءكفـء202011/03/30 أمین مكتبة

عمر مكرم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شرین محمود إبراھیم عبد الحمید 1469091 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

النھضة الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 شیرین عبد هللا دمحم یوسف 2136064 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

دكرنس االعدادیة بنات 2011/03/30 شیماء دمحم السید ابراھیم 1472746 كفـءكفـء232011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  عاطف دمحم صقر ابراھیم 2131131 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

الحاج فھمى السبع اإلعدادیة بالجزیرة 2011/03/30 عائشة اسماعیل السید على سماحھ 2135964 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

المحاسنة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عبد الحمید دمحم دمحم على زید 2134155 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

احمد ابراھیم دراز االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عبیر رضوان دمحم رضوان 1473163 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

الشھید محمود محفوظ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عبیر محمود عبد المجید محمود 2142621 كفـءكفـء282011/03/30 أمین مكتبة

مغازى عبد الوھاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عزه على دمحم على صالح 2136603 كفـءكفـء292011/07/01 أمین مكتبة

كفر القباب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عال أحمد دمحم إبراھیم 1460209 كفـءكفـء302011/07/01 أمین مكتبة

الحاج موسى عبد الشافى إبراھیم الثانویة المشتركة 2011/03/30 غادة بھزاد احمد  یوسف 2140815 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

عثمان بن عفان االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 فتحیة الدسوقى على الباز 2143483 كفـءكفـء322011/03/30 أمین مكتبة

ابراھیم الحناوى للتعلیم االساسى 2011/03/30 فتحیة سمیر ود احمد 1473469 كفـءكفـء332011/07/01 أمین مكتبة

میت الحلوج االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 لمیاء ابراھیم موسى السید على 1447554 كفـءكفـء342011/03/30 أمین مكتبة
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األعلي

القباب الكبرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 لیلى مراد ھالل ابو الوفا 2142667 كفـءكفـء352011/03/30 أمین مكتبة

الشھید حمزة  السحیتى االعدادیة بنین 2011/03/30 مروه السید دمحم دمحم 2144005 كفـءكفـء362011/03/30 أمین مكتبة

سالم مدین التجریبیة للعات 2011/03/30 مصطفى كامل السید سلیمان 2146395 كفـءكفـء372011/07/01 أمین مكتبة

ابراھیم عبد العال االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ممدوح دمحم دمحم دمحم المسارع 2145342 كفـءكفـء382011/07/01 أمین مكتبة

عمر مكرم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منى شوقى احمد دمحم 2144067 كفـءكفـء392011/07/01 أمین مكتبة

عزبة عاصم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مھا محمود دمحم احمد 2145635 كفـءكفـء402011/03/30 أمین مكتبة

البحرالصغیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مى دمحم عبد العزیز السید 2164953 كفـءكفـء412011/03/30 أمین مكتبة

منشأة عبد الرحمن الثانویة المشتركة 2011/03/30 ناھد السید عبدالسالم المتولى 1466758 كفـءكفـء422011/07/01 أمین مكتبة

الشھید مختار الھادى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نجالء فتحى على احمد 2134088 كفـءكفـء432011/03/30 أمین مكتبة

كفر عبد المؤمن االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نھى دمحم محمود دمحم على 2145665 كفـءكفـء442011/03/30 أمین مكتبة

على بن ابى طالب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نورة دمحم نصیر ناصر 1466805 كفـءكفـء452011/07/01 أمین مكتبة

المحاسنة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نیفین دمحم عبد الفتاح تاج یوسف 2136036 كفـءكفـء462011/03/30 أمین مكتبة

الجزیرة الثانویة الفنیة بنات 2011/03/30 ھانم عبد السالم عبد المعطى عبد السالم 2140856 كفـءكفـء472011/07/01 أمین مكتبة

ام المعلمین الثانویة بنین بدموه 2011/03/30 ھبھ السید دمحم عبد الرحمن 1472261 كفـءكفـء482011/07/01 أمین مكتبة

عبد الحلیم مجاھد االبتدائیة 2011/03/30 وجاھھ دمحم عمر على 1419228 كفـءكفـء492011/03/30 أمین مكتبة

القلیوبیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 یاسمین عبد البدیع ابراھیم عبد الحمید 2134163 كفـءكفـء502011/03/30 أمین مكتبة

اللواء فخر الدین خالد االعدادیة المشتركة 1995/12/01 اسامة عبد المولى حلمى عبد المولى 1432644 كفـءكفـء512009/02/14 أخصائى صحافة واعالم أول
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المؤھل 
األعلي

الصایغ االعدادیة المشتركة 1997/09/01 الدسوقى أحمد أحمد دمحم 1452784 كفـءكفـء522009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

كفرالقباب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 الملیجى محمود ابراھیم دمحم 2134504 كفـءكفـء532011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

دموة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 امل احمد عبد هللا الیمانى 2142615 كفـءكفـء542011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

شریف صبرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان حسن محمود السید المرسى 2145356 كفـءكفـء552011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبد السالم االبتدائیة 2011/03/30 ایمان محمود دمحم المتولى 2123167 كفـءكفـء562011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى عبد الكریم الجندى االعدادیة 2011/03/30 تماضر عبد الوھاب العشماوى عبد اللطیف 2135928 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الحاج عمران عوضین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دینا عبد العظیم الشبراوى بركات 2145658 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

على مبارك االعدادیة بنین 2011/03/30 رباب السید محمود السید جوده 2134658 كفـءكفـء592011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة الجدیدة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رجب عبد هللا ابو الریات السید 2146385 كفـءكفـء602011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ولید راضى شلبى 2011/03/30 شیماء عبد المحسن لطفى دمحم 2131199 كفـءكفـء612011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

برھان نور االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 صفاء دمحم سید دیاب احمد 2144630 كفـءكفـء622011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

المرساة والخشاشنة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عزه دمحم على على السحت 2135059 كفـءكفـء632011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

كفرالقباب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم حامد عبد اللطیف عبد الفتاح 2135862 كفـءكفـء642011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

عزبة عاصم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم دمحم سید دیاب 2145643 كفـءكفـء652011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

المستشار دمحم عبد العزیز الزغبى 2011/03/30 مصطفى دمحم ابراھیم سلیمان 2134619 كفـءكفـء662011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

میت طریف االعدادیة المشتركة 2011/03/30 منى عثمان صالح احمد 2136054 كفـءكفـء672011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

عزب دیرب االبتدائیة 2011/03/30 نفیسة على  دمحم على 2131359 كفـءكفـء682011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم
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دكرنس االعدادیة بنات 2011/03/30 نورا محمود ابراھیم دمحم البراوى 2141196 كفـءكفـء692011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم الحناوى للتعلیم االساسى 1997/09/01 طارق السید عباس دمحم 1434652 كفـءكفـء702009/02/15 أخصائى تكنولوجیا أول

منشأة عبد الرحمن الثانویة المشتركة 1999/02/20 مصطفى الشبراوى یوسف سویدان 1449370 كفـءكفـء712009/02/15 أخصائى تكنولوجیا أول

فاطمة عنان أم المعلمین الثانویھ بنات 2011/03/30 رانیا السید محمود السید جوده 2143468 كفـءكفـء722011/03/30 أخصائى نفسى

نجیر الثانویة المشتركة 2011/03/30 رانیا رضا دمحم الشربینى 2134507 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى نفسى

اللواء فخر الدین خالد االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رشا السید دمحم المتولى 2134650 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى نفسى

الربیعة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رضا عبد القادر عبد السالم عایش 2134598 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى نفسى

میت الحلوج االعدادیة بنات 2011/03/30 عزة السید محمود خلف 1388106 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى نفسى

ام المعلمین الثانویة بنین بدموه 2011/03/30 دمحم عادل حسنین السید 2134560 كفـءكفـء772011/03/30 أخصائى نفسى

الشھید مختار الھادى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ابتسام دمحم عبد الشافى عبد الوھاب 2134096 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید حمزة  السحیتى االعدادیة بنین 2011/03/30 ابراھیم محمود ابراھیم دمحم 2142617 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى اجتماعى

المرسى سیف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 الشیماء عبد العظیم أحمد المتولى 1472124 كفـءكفـء802011/03/30 أخصائى اجتماعى

كفر الزھایرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ام ھاشم دمحم ابراھیم مصطفى 1468713 كفـءكفـء812011/07/05 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود محفوظ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 امانى احمد حسنین احمد المرشدى 1472828 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج فھمى السبع اإلعدادیة بالجزیرة 2011/03/30 امیرة عصام ابراھیم محمود 1474131 كفـءكفـء832011/07/05 أخصائى اجتماعى

عزب أشمون االبتدائیة 2011/03/30 امیره صبرى محمود على 2145645 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى اجتماعى

دكرنس االعدادیة بنات 2011/03/30 ایمان  عبد الفتاح دمحم عطیة 2135945 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى
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مجمع عرفھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایناس دمحم السید احمد الطنطاوى 2140827 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج دمحم سلیمان شراوید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 بدر محمود مصطفى محمود 1473600 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع عرفھ للتعلیم االساسى 2011/03/30 تامر عطیة عطیة حمزة 2140834 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد ابراھیم دراز االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دالیا عادل سالم سمره 2144342 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج عمران عوضین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء  سعد دمحم جبر 2144464 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى اجتماعى

دكرنس االعدادیة بنات 2011/03/30 دعاء على على دمحم 2144060 كفـءكفـء912011/03/30 أخصائى اجتماعى

المحاسنة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 راجیھ كمال احمد السید 1469225 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى اجتماعى

مغازى عبد الوھاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رانیا عادل أحمد إبراھیم 1473020 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم كامل عقل االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رانیا عبد الخالق مبارك منصور 1474078 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى اجتماعى

عاطف مخیمر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رباب محمود ابوبكر المنجى 1473104 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابوسلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رحاب دمحم دمحم یوسف 1473407 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 االبتدائیة١الشركة  رشا فوزى السید على حتاتھ 2142662 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید صالح الدین االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رشا دمحم العفیفي عبد المجید 1474102 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى اجتماعى

اللواء فخر الدین خالد االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رشا ھانئ دمحم محمود 2131339 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت الحلوج االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رضا جمال صالح شعبان 2134623 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى التجریبیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ریھام دمحم أحمد سمره 1475957 كفـءكفـء1012011/03/30 أخصائى اجتماعى

عبد الحلیم مجاھد االبتدائیة 2011/03/30 ریھام مصباح احمد نور الدین 2142630 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى اجتماعى
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على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سالى توفیق احمد فضة 2125801 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت الحلوج االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سحر ناصر شاكر ناصر 1473243 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 اكتوبر االبتدائیة المشتركة٦ سعاد حسنى السید احمد الحسینى 2131270 كفـءكفـء1052011/03/30 أخصائى اجتماعى

الربیعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سعاد دمحم عبده احمد رفاعى 1473763 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

القلیوبیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سلوى احمد دمحم العفیفى 1473147 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة عاصم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سمر دمحم اسماعیل الدسوقى 2145639 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

دكرنس االعدادیة بنات 2011/03/30 سھام دمحم المتولى احمد 2134523 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى اجتماعى

النھضة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شیرین ابو مسلم على دمحم 2135032 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر الباز االبتدائیة 2011/03/30 شیرین صالح عبد الوھاب احمد الحسینى 2145654 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى اجتماعى

المرسى سیف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء على دمحم دمحم الھجرسى 2145376 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى اجتماعى

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شیماء دمحم السید غباشى 2145754 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر عبد المؤمن االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 صبحة فضل دمحم السید 2131294 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى اجتماعى

القباب الكبرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عبیر عبد الرحمن السید المندوه 2136045 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى اجتماعى

خلیل فھمى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عزه محمود المھدى شحاتھ 2145775 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  عمرو اسماعیل عبد السالم عوف 2131097 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى اجتماعى

البحرالصغیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 غادة جالل صبیح دمحم صبیح 2143488 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 فاطمھ یوسف عبد هللا عبد هللا 2143484 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى اجتماعى
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سالم مدین التجریبیة للعات 2011/03/30 فایزه أحمد دمحم السید شیحھ 1418676 كفـءكفـء1202011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١المحمودیة  فتحیھ عبد المولى على على 2134501 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر القباب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 لمیاء السعید محمود دمحم عبده 2143482 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید سید جمعة دیاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ماجده دمحم صالح أحمد 1457011 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى اجتماعى

على مبارك االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم عبد الحلیم السید دمحم عبد العاطى 2122162 كفـءكفـء1242011/03/30 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/30 محمود احمد مصطفى ابراھیم 2143635 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى اجتماعى

شریف صبرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 محمود السعید عبد المجید عبد المنعم 2145348 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر ابو على االبتدائیة 2011/03/30 مروه السید دمحم سالمة 2144087 كفـءكفـء1272011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر القباب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منال ابراھیم الشربینى دمحم 2145444 كفـءكفـء1282011/07/01 أخصائى اجتماعى

برھان نور االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منى عبد العظیم احمد عبده ابراھیم 2144329 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر نجیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نادین على السید ساطور 2235175 كفـءكفـء1302011/07/01 أخصائى اجتماعى

العمدة عز الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نسرین احمد على دمحم 2130433 كفـءكفـء1312011/07/05 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نھى عوض جمیل الشربینى 1473440 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢نجیر  ھالة ابراھیم رمضان الباجورى 2140890 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

دكرنس الرسمیة للغات 2011/03/30 ھالة عبد النبى عباس عبد الرازق 2131368 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

عاطف مخیمر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبة محمود شعبان المرسى 1473752 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت طریف االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبھ السید السید احمد 1473718 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

العروبة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 وردة رضوان حسن رضوان 1473740 كفـءكفـء1372011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت الحلوج االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 والء دمحم سعد احمد 1473504 كفـءكفـء1382011/03/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1985/09/01 أیمن دمحم الشربینى على 1474310 كفـءكفـء1392012/09/20 دكتوراهمعلم خبیر

على مبارك االعدادیة بنین 1992/09/01 نادر عبد هللا دمحم العدل 1431243 كفـءكفـء1402012/10/17 دكتوراهمعلم خبیر

الحاج حسین حماد ث بنات 1993/12/01 أسماء عوض توفیق دمحم 1437083 كفـءكفـء1412009/02/15 معلم أول أ

ریاض نمیر االعدادیة المھنیة 1993/09/01 جھان ابو علم احمد الشامي 1429441 كفـءكفـء1422009/02/15 معلم أول أ

فاطمة عنان أم المعلمین الثانویھ بنات 1994/09/01 رشا السید احمد دمحم فرج 1440429 كفـءكفـء1432012/08/22 دكتوراهمعلم أول أ

اللواء فخر الدین خالد االعدادیة المشتركة 1991/04/20 عبد الرحمن دمحم على معوض 1401183 كفـءكفـء1442009/02/15 معلم أول أ

حمادة االبتدائیة المشتركة 1981/09/01 ماجدة شعبان أحمد دمحم 1360927 كفـءكفـء1452009/11/05 معلم أول أ

دكرنس الزراعیھ 1994/07/11 وائل دمحم زغلول عبد المغنى 1396998 كفـءكفـء1462009/11/05 معلم أول أ

الحریة االبتدائیة المشتركة 1989/06/30 إبراھیم القطب الباز الزمیتى 1377480 كفـءكفـء1472009/02/15 معلم أول

الشھید مختار الھادى االبتدائیة المشتركة 1991/09/01 أمل محمود دمحم دمحم 1434662 كفـءكفـء1482009/02/15 معلم أول

روضة اطفال احمد عرابى التجریبیة 1996/09/01 أمیرة البیلى السید ابو العال 1441449 كفـءكفـء1492009/02/15 معلم أول

ابوسلیمان االبتدائیة المشتركة 1995/09/01 إیمان العدل منصور سلیمان 1449270 كفـءكفـء1502009/02/01 معلم أول

المرسى سیف الدین االبتدائیة المشتركة 1991/09/01 إیمان جمعھ المتولى مصطفى 1445325 كفـءكفـء1512012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

میت النحال االبتدائیة المشتركة 1997/09/01 ایمان محمود محمود المتولى 1454075 كفـءكفـء1522009/02/15 معلم أول

اللواء فخر الدین خالد االعدادیة المشتركة 1987/11/01 ایمن ابراھیم السید دمحم 1413718 كفـءكفـء1532009/02/15 معلم أول
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

على مبارك االبتدائیة المشتركة 1987/09/01 جماالت حلمى عبد المقصود إبراھیم 1476561 كفـءكفـء1542009/11/05 معلم أول

الصایغ االعدادیة المشتركة 1992/09/01 حنان رزق ابراھیم البكر 2186664 كفـءكفـء1552009/02/15 معلم أول

الحاج سید البیومى بالصایغ الثانویة المشتركة 1994/12/01 دعاء المغاورى على إبراھیم 1436629 كفـءكفـء1562009/02/15 معلم أول

الحاج عمران عوضین االبتدائیة المشتركة 1999/02/20 ریحاب دمحم الھادى المتولى فرعون 1463694 كفـءكفـء1572009/11/05 معلم أول

قریة السالم االبتدائیة المشتركة 1989/09/01 زینات على دمحم خلف 1476576 كفـءكفـء1582008/12/01 معلم أول

دكرنس الرسمیة للغات ریاض اطفال 1997/09/01 سعاد احمد عبد المطلب حسین 1456258 كفـءكفـء1592008/12/01 معلم أول

دكرنس الرسمیة للغات ریاض اطفال 1997/09/01 سھام عبد الرحمن دمحم دمحم ندا 1456754 كفـءكفـء1602008/12/01 معلم أول

الشھید حمزة  السحیتى االعدادیة بنین 2002/05/01 عبد الرحمن عبد الفتاح دمحم أحمد على 1459615 كفـءكفـء1612012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

احمد مجاھد االعدادیة بنین 1987/09/01 عال على أحمد الطنطاوى 1405909 كفـءكفـء1622009/02/15 معلم أول

عزب دیرب االبتدائیة 1990/12/30 فاضل دمحم دیاب دمحم 1431764 كفـءكفـء1632009/02/15 معلم أول

ریاض اطفال العزازنة 1997/09/01 فاطمھ السید شاور ابراھیم 1458370 كفـءكفـء1642009/02/15 معلم أول

دكرنس الفنیة بنات 1995/09/01 فاطمھ حمد السید ریحان 1768584 كفـءكفـء1652009/11/05 معلم أول

عثمان بن عفان االبتدائیة المشتركة 1987/05/01 دمحم السعید دمحم السعید 1383641 كفـءكفـء1662008/12/01 معلم أول

عثمان بن عفان االبتدائیة المشتركة 1990/09/01 دمحم صالح ابو خضیر 2171592 كفـءكفـء1672010/03/13 معلم أول

الشھید صالح الدین االعدادیة المشتركة 1999/02/20 محمود احمد الدیاسطى الدیاسطى 1448708 كفـءكفـء1682009/02/15 معلم أول

دكرنس الرسمیة للغات ریاض اطفال 1997/09/01 منال دمحم علي فرج 1452126 كفـءكفـء1692008/12/01 معلم أول

احمد عرابى التجریبیة االبتدائیة المشتركة 2000/10/04 منى دمحم شكرى دمحم جاد 1468766 كفـءكفـء1702012/05/30 ماجیستیرمعلم أول
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المؤھل 
األعلي

عزب دیرب االبتدائیة 1996/09/01 نادیة عبد المجید صالح سمرة 1455896 كفـءكفـء1712010/03/13 معلم أول

اشمون الرمان االعدادیة المشتركة 1994/09/01 ھناء فوزى دمحم سالم 1476390 كفـءكفـء1722009/02/15 معلم أول

عزب دیرب االبتدائیة 1988/09/01 وحید شعبان عزمى حسون 1421739 كفـءكفـء1732009/02/15 معلم أول

الحاج دمحم سلیمان شراوید 2011/03/30 ابراھیم الشحات ابراھیم یوسف 2146390 كفـءكفـء1742011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة١الشركة  ابراھیم فاضل حسنین االعصر 2126485 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

سامى عبد الخبیر االعدادیة المشتركة بنجیر 2011/07/05 اثار السید جاد عبد الباقى 2303024 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد ابراھیم اسماعیل العوضى 2123676 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

مجمع عرفھ للتعلیم االساسى 2011/03/30 احمد السید حامد دمحم 2143473 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

الشھید حمزة  السحیتى االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد العدل حسن حسن 2146387 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

احمد مجاھد االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد رشدى محمود دمحم سراج 2135810 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

القلیوبیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 احمد سمیر مصطفى الباز 2193062 كفـءكفـء1812011/06/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة١الشركة  احمد فاروق توفیق السید 2126441 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

على مبارك الثانویة بنین 2011/07/05 احمد دمحم احمد دمحم صبح 2135019 كفـءكفـء1832011/07/05 معلم

احمد مجاھد االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد دمحم الشحات السید 2134590 كفـءكفـء1842011/03/30 معلم

على مبارك االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد دمحم دمحم عبد المغنى صالح 2231011 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  احمد دمحم مصطفى عزب 2131103 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة١الشركة  احمد محى الدین عبد هللا خمیس 2126453 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة تسعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 أسماء السید على یوسف 2145620 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

دكرنس الرسمیة للغات 2011/07/05 اسماء سعد الدین احمد الشربینى الحدیدى 2294882 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

منشیة الرحمھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 اسماء عبد العلیم صقر ابراھیم 2143896 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

عبدالرحیم رمضان السبع االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 اسماء دمحم احمد دمحم عامر 2144604 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنین 2011/07/05 اسمھان السید السید جمعھ 2285998 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

على مبارك االعدادیة بنین 2011/03/30 اشرف على على على 2146386 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

عرفھ عبد المطلب الثانویة الصناعیة بنین بالمحمودیة 2011/03/30 اشواق كمال دمحم ابراھیم 2066911 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

دكرنس االعدادیة بنات 2011/03/30 اعتدال دمحم انور دمحم عبید 2134158 كفـءكفـء1952011/03/30 معلم

احمد مجاھد االعدادیة بنین 2011/03/30 اكرامى عادل احمد ابراھیم 1466411 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/30 الحسینى السید احمد احمد حجاج 2135737 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

منشیة الرحمھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 السید السید احمد المرسى 1473099 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

اشمون الرمان االعدادیة المشتركة 2011/03/30 السید سلیم دمحم عطیة 2134515 كفـءكفـء1992011/03/30 معلم

2011/07/05 االعدادیة المشتركة٢الشركة  السید شراوید دمحم سلیمان 2283361 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

دكرنس الصناعیة بنین 2007/03/17 الھام دمحم احمد مصطفى 2134635 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

خلیل فھمى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 امانى السید دمحم الشربینى شاور 2141218 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

عبد العال خریسة االعدادیة المشتركة بحماده 2011/07/05 امانى جمال ابراھیم دمحم 2391859 كفـءكفـء2032011/07/05 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 امانى فوزى دمحم محمود مصطفى 2289610 كفـءكفـء2042011/07/05 معلم
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المؤھل 
األعلي

اشمون الرمان االعدادیة المشتركة 2004/07/01 امل عبد العظیم السید بدوى 468623 كفـءكفـء2052009/11/05 معلم

الجزیرة الثانویة الفنیة بنات 2011/03/30 امیرة السید دمحم دمحمد السید داود 2143471 كفـءكفـء2062011/03/30 معلم

منشیة الرحمھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 امیرة حامد ابراھیم الشربینى 2143908 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

دكرنس الرسمیة للغات 2011/03/30 أمیرة سلیمان منصور سلیمان 1472860 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الربیعة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 امیره عبد الحى حسن فرج 2146389 كفـءكفـء2092011/03/30 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/07/05 امیره دمحم عبد الفتاح دمحم 2283035 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

مصطفى عبد الكریم الجندى االعدادیة 2011/07/05 امینة صالح ابراھیم دمحم منصور 2283029 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

عبد العال خریسة االعدادیة المشتركة بحماده 2011/03/30 ایمان جمعھ ابراھیم دمحم 2135028 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

الشھید سید جمعة دیاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان حازم احمد دمحم 2145279 كفـءكفـء2132011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 إیمان شكرى یوسف یوسف 1474064 كفـءكفـء2142011/03/30 معلم

الدراكسیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان عبد الخالق دمحم قاسم دمحم 2136657 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

خلیل فھمى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 إیمان عزمى رأفت العزازى 1472213 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان كمال توفیق السید 2141230 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

الصایغ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان دمحم احمد العدل 1472872 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  إیمان دمحم السید على 1473246 كفـءكفـء2192011/03/30 معلم

النھضة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 إیمان محمود احمد دمحم 1473959 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

مجمع عرفھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان مسلم على مسلم 2142619 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١منشأة عبد الرحمن  إیمان مصباح السعید السید 1473732 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

الحاج عمران عوضین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان ممدوح السید متولى 2145655 كفـءكفـء2232011/03/30 معلم

روضة اطفال الدیسة 2011/03/30 ایناس احمد دمحم عبدالبارى 2126392 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

عبد العال خریسة االعدادیة المشتركة بحماده 2011/03/30 ایناس موسى عبد الرحمن صلى 2135751 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

حمادة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 بدر احمد السعید رضا 1472862 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

حمادة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 بدریھ السید دمحم احمد 1473341 كفـءكفـء2272011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة١الشركة  بسمة السید ابو الخیر حسن 2143920 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

المحاسنة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 بسمة محمود الشبراوى أبوزید 1472915 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

مجمع عرفھ للتعلیم االساسى 2011/03/30 تامر احمد سعد عبد العال 2135734 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

عزب دیرب االبتدائیة 2011/03/30 تامر مصباح عوض اسماعیل 1473315 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

عزبة المائة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 جبر السید دمحم دمحم 2145630 كفـءكفـء2322011/03/30 معلم

على مبارك االعدادیة بنین 2011/07/05 حسناء دمحم حسین خلیفة 2299921 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  حفیظھ عبد السالم محمود دمحم 2135042 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

سالم مدین التجریبیة للعات 2011/03/30 حنان طھ احمد ابراھیم الحسینى 2142628 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

حمادة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 حنان دمحم ابراھیم حجازى 2142663 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

دكرنس الصناعیة بنین 2011/07/05 خالد السید عبد المعین على 2292878 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

2002/05/01 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  خالد فتحي دمحم الشافعي 1466794 كفـءكفـء2382009/08/20 معلم
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عبدالرحیم رمضان السبع االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء احمد على عبد السالم لیالى 2144576 كفـءكفـء2392011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء عبد الغفار ابراھیم دمحم 2145728 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

المرسى سیف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء عوض عبد الغفار السید 2127976 كفـءكفـء2412011/03/30 معلم

عزبة عامر 2011/03/30 دعاء دمحم جمعھ یوسف 2145625 كفـءكفـء2422011/03/30 معلم

المرسى سیف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء محمود احمد دمحم 2127995 كفـءكفـء2432011/03/30 معلم

الجزیرة الثانویة الفنیة بنات 2011/03/30 دینا صالح الدین ابراھیم رمضان 2121533 كفـءكفـء2442011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دینا عبد الحمید السید ابو الوفا 2134063 كفـءكفـء2452011/03/30 معلم

عبد العال خریسة االعدادیة المشتركة بحماده 2011/07/05 دینا دمحم صالح الدین عبد الھادى احمد 2283018 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

دكتور احمد دمحم طھ االبتدائیھ المشتركة 2011/03/30 رابعھ مراد الطنطاوى الطنطاوى 1473145 كفـءكفـء2472011/03/30 معلم

الشھید صالح الدین االعدادیة المشتركة 2011/03/30 راندا سماحھ دمحم  الشربینى 2135045 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

عبد الحلیم مجاھد 2011/03/30 راندا عماد راغب على 2141213 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

ریاض أطفال میت الحلوج 2011/03/30 رانیا احمد على على 2134114 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

اللواء فخر الدین خالد االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رانیا السید احمد محمود 2144042 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  رانیا مجدى احمد ھالل 2131087 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

صالح سالم االعدادیة المشتركة 2011/03/30 رانیا دمحم طلبھ على العزونى 2135021 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رباب السید السید دمحم 1474106 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

دكرنس الرسمیة للغات 2011/07/05 رباب صالح حسن سعید 2287589 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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الصایغ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رحاب دمحم طھ العدل مصطفى 1473892 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

العزازنة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رحاب دمحم محمود دمحم 2144323 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

عزبة تسعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رشا عبد الرحمن محمود جعفر 1472375 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

عبدالرحیم رمضان السبع االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رشا عوض رجب دمحم الالوندى 2144593 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

شریف صبرى االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 رشا مجدى احمد ھالل 1787600 كفـءكفـء2602009/11/05 معلم

مصطفى عبد الكریم الجندى االعدادیة 2011/03/30 رشا دمحم السید احمد خاطر 1471005 كفـءكفـء2612011/03/30 معلم

الحاج دمحم سلیمان شراوید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رضا السید حامد إبراھیم 1472208 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

دكتور سید متولى االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 رضا حمزة منصور عبده 2288400 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

روضة اطفال البحر الصغیر 2011/03/30 رویدا رضا عبد الحالق دمحم 2144000 كفـءكفـء2642011/03/30 معلم

ابراھیم عبد العال االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ریحاب العربى الجرایحى عبد السالم 2145334 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ریھام سمیر على على 1473599 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١منشأة عبد الرحمن  ریھام فتحى القصبى اللیسى 1472851 كفـءكفـء2672011/03/30 معلم

میت الحلوج االعدادیة بنات 2011/03/30 زینب السید مصباح معوض 2144430 كفـءكفـء2682011/03/30 معلم

عزبة البكرى االبتدائیة 2011/07/05 زینب جمال على عبد السالم 2394051 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 زینب عثمان عبد السالم إبرھیم 1472926 كفـءكفـء2702011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  زینب دمحم أبو الخیر حسن 1473436 كفـءكفـء2712011/03/30 معلم

ابراھیم عبد العال االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 زینب دمحم صابر على 1473123 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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سامى عبد الخبیر االعدادیة المشتركة بنجیر 2011/07/05 ساره دمحم صالح دمحم الطناجى 2298452 كفـءكفـء2732011/07/05 معلم

صالح سالم االعدادیة المشتركة 2011/03/30 سالى فرج العجمى عبد الخالق 2135022 كفـءكفـء2742011/03/30 معلم

الصایغ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سالى دمحم شوقى على 1473776 كفـءكفـء2752011/03/30 معلم

مجمع عرفھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سحر دمحم أحمد على 1473805 كفـءكفـء2762011/03/30 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سعید عزت ھاشم یوسف 2134066 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

كفر نجیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سلوى ابراھیم دمحم مصطفى 2140906 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

احمد مجاھد االعدادیة بنین 2011/07/05 سلوى جاد دمحم حسن الجابرى 2300324 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

روضةالسالم 2011/03/30 سماح السید البدوى صبیح احمد 2144623 كفـءكفـء2802011/03/30 معلم

عبد الرحیم رمضان 2011/03/30 سماح المتولى عبد الرحیم المتولى 2144546 كفـءكفـء2812011/03/30 معلم

عزبة البكرى االبتدائیة 2011/03/30 سماح جمعة الفرغلى  المتولى 2143860 كفـءكفـء2822011/03/30 معلم

روضة اطفال البحر الصغیر 2011/03/30 سماح محمود محمود موسى الزھیرى 1472577 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

دكرنس الصناعیة بنین 2011/03/30 سماح یسرى الشبراوى عبد المجید 2134638 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

عزبة البكرى االبتدائیة 2011/07/05 سمر السید عبد السالم المتولى 2392861 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

سالم مدین التجریبیة للعات 2011/03/30 سمر عبد المعطى ابراھیم بدر 1473325 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة١الشركة  سمیر مصطفى عبد المنعم عز الرجال 1464285 كفـءكفـء2872011/03/30 معلم

عاطف مخیمر االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سناء دمحم السعید المتولى 2136819 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

خلیل فھمى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سھام فوزى السید شحاتھ 2218394 كفـءكفـء2892011/03/30 معلم
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دكرنس الصناعیة بنین 2011/03/30 سھام محمود السعید محمود 2121545 كفـءكفـء2902011/03/30 معلم

ریاض أطفال میت الحلوج 2011/03/30 سھیر ابراھیم البلتاجى احمد 1692015 كفـءكفـء2912011/03/30 معلم

ریاض أطفال الحریة 2011/03/30 سوسن السید عبد اللطیف دمحم 2134042 كفـءكفـء2922011/03/30 معلم

الحاج فھمى السبع اإلعدادیة بالجزیرة 2011/07/05 سونیا الدسوقى السید الدسوقى 2288321 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

عبدالرحیم رمضان السبع االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شادیة دمحم عبد المنعم سرحان 2144565 كفـءكفـء2942011/03/30 معلم

الحریة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 شادیھ السید عبده احمد 2134077 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١منشأة عبد الرحمن  شیماء راضى عبدالموجود الدسوقى 1472898 كفـءكفـء2962011/03/30 معلم

المحاسنة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 صباح كامل عبد الرحمن أبو الحسن 1472368 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

روضةالسالم 2011/03/30 صفاء ابو السعود على دمحم 2141210 كفـءكفـء2982011/03/30 معلم

دكرنس الصناعیة بنین 2011/07/05 ضیاء جابر رزق المتولى 2375354 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

میت الحلوج االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عاطف فاروق عمر توفیق 2143486 كفـءكفـء3002011/03/30 معلم

ابراھیم الحناوى للتعلیم االساسى 2011/03/30 عایدة السید فرج فرج 2134115 كفـءكفـء3012011/03/30 معلم

عزبة المائة االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 عایدة محمود عبد الرحیم محمود 2292353 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

روضة اطفال الدیسة 2011/03/30 عایده رمضان عبد هللا عبد القادر المتولى 2145712 كفـءكفـء3032011/03/30 معلم

الربیعة االعدادیة المشتركة 2011/07/05 عایده عبده على على السید 2298679 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

الحریة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عایده فؤاد دمحم رمضان 2134058 كفـءكفـء3052011/03/30 معلم

ابراھیم عبد العال االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عبد الوھاب المرسى حلمى المرسى 2145329 كفـءكفـء3062011/03/30 معلم
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االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/05 عبیر فؤاد على یسن احمد 2289216 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

2011/07/05 االعدادیة المشتركة٢الشركة  عزة احمد عز عبده 2285946 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عزة فوزي السید السید 1471320 كفـءكفـء3092011/03/30 معلم

المحاسنة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عزه عاشور ابراھیم ابراھیم 2135039 كفـءكفـء3102011/03/30 معلم

القباب الكبرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عزه محمود احمد على 2142666 كفـءكفـء3112011/03/30 معلم

الحاج سید البیومى بالصایغ الثانویة المشتركة 2011/07/05 عالء على عز الدین رمضان 2290296 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

دكتور احمد دمحم طھ االعدادیة المشتركة 2011/07/05 علیاء احمد ابراھیم یوسف 2285943 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/03/30 عوض احمد دمحم عطیة 2153772 كفـءكفـء3142011/03/30 معلم

مغازى عبد الوھاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 فاطمھ السید على یوسف 2134053 كفـءكفـء3152011/03/30 معلم

مجمع دموة االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 فاطمھ محمود عیسى احمد 2287118 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

عزبة المائة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 فاطمھ مسعد السید شریف 2144238 كفـءكفـء3172011/03/30 معلم

دمحم عبد السالم االبتدائیة 2011/03/30 لمیاء دمحم عبد المعطى ابراھیم 2144508 كفـءكفـء3182011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  لیلى دمحم عبدهللا شطا 1473390 كفـءكفـء3192011/03/30 معلم

الشھید سید جمعة دیاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ماجده على عبد الفتاح على 2145285 كفـءكفـء3202011/03/30 معلم

عزبة المائة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مجدى ابراھیم رزق عبد الحلیم 2131139 كفـءكفـء3212011/03/30 معلم

شریف صبرى للتعلیم األساسي بالتل 2011/07/05 دمحم  یحیى زكریا حسن 2288658 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

عزب میت طریف االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم اسماعیل على عبد المطلب 2143506 كفـءكفـء3232011/03/30 معلم
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2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢نجیر  دمحم السید عبد العزیز ابو العنیین 1466316 كفـءكفـء3242011/03/30 معلم

عزبة البكرى االبتدائیة 2011/03/30 دمحم تیسیر عبد السمیع دمحم 2143902 كفـءكفـء3252011/03/30 معلم

میت طریف االعدادیة المشتركة 2011/07/05 دمحم جالل الدین دمحم دمحم رمضان 2283358 كفـءكفـء3262011/07/05 معلم

الحاج دمحم سلیمان شراوید 2011/07/05 دمحم سالمان دمحم سلیمان 2294805 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

الربیعة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم صبرى احمد الطنطاوى 2146388 كفـءكفـء3282011/03/30 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم عبد الحمید ابو العینین ابو العینین 2144360 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

عبد العال خریسة االعدادیة المشتركة بحماده 2011/03/30 دمحم عبد هللا خمیس ابو العال 2145352 كفـءكفـء3302011/03/30 معلم

دكتور سید متولى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم فتحى دمحم سلیمان 2122860 كفـءكفـء3312011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  دمحم ماھر على  الشمونى 2136595 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

شریف صبرى للتعلیم األساسي بالتل 2011/07/05 دمحم یحى عبد المجید عبد الغفار 2335958 كفـءكفـء3332011/07/05 معلم

سالم مدین التجریبیة للعات 2011/07/05 محمود احمد السید احمد العجرودى 2381972 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

میت النحال االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مروة احمد احمد یوسف 2140877 كفـءكفـء3352011/03/30 معلم

عزبة عامر 2011/03/30 مروة رفعت دمحم عبد العزیز 2145626 كفـءكفـء3362011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١االتحاد  مروة دمحم ابو سلیمان السید دمحم 2123686 كفـءكفـء3372011/03/30 معلم

روضة اطفال البحر الصغیر 2011/07/05 مروة یسرى محمود محفوظ 2298459 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

الشھید حمزة  السحیتى االعدادیة بنین 2011/07/05 مروه حمدى عبد الفتاح سید احمد شاھین 2301086 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

سالم مدین ریاض أطفال 2011/03/30 مروه سعد الدین احمد  الشربینى 2144694 كفـءكفـء3402011/03/30 معلم
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میت طریف االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ممدوح دمحم على حسین 2123673 كفـءكفـء3412011/03/30 معلم

القباب الصغرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منال محمود دمحم دمحم 2141233 كفـءكفـء3422011/03/30 معلم

ریاض أطفال عزبة عامر 2011/03/30 منى السید ابو حالوة الداودى 2145622 كفـءكفـء3432011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منى رزق ابو الغیط رزق 2145724 كفـءكفـء3442011/03/30 معلم

عزبة المائة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 منى رمضان الشربینى عبد المجید 2145052 كفـءكفـء3452011/03/30 معلم

الحاج دمحم سلیمان شراوید 2011/07/05 منى عبد الرؤوف حسن حامد 2290294 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

الشھید ولید راضى شلبى 2011/07/05 منى دمحم دمحم الشربینى 2392975 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١نجیر  منى مدحت دمحم البیلى 2141203 كفـءكفـء3482011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائبة المشتركة 2011/03/30 منیره عبد العظیم دمحم عبد العلیم 2144375 كفـءكفـء3492011/03/30 معلم

منشیة الرحمھ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مھا صبرى الصعیدى احمد 1472784 كفـءكفـء3502011/03/30 معلم

عزب أشمون 2011/03/30 مى طلعت ابراھیم خاطر 2144612 كفـءكفـء3512011/03/30 معلم

احمد الزینى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مى عادل ابو الفتوح العدل 2158772 كفـءكفـء3522011/03/30 معلم

دكرنس الصناعیة بنین 2011/07/05 مینا ابراھیم فوزى سولایر 2292698 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

روضة المستشار دمحم عبد العزیز الزغبى 2011/03/30 نجالء عبد الحمید ابو بكر على 1719624 كفـءكفـء3542011/03/30 معلم

قریة السالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نجالء عبد الوھاب االمام حسن 1472107 كفـءكفـء3552011/03/30 معلم

روضة اطفال البحر الصغیر 2011/03/30 نجالء فتحى یوسف یوسف 1465653 كفـءكفـء3562011/03/30 معلم

العروبة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نجالء دمحم فتحى سالمھ 1474000 كفـءكفـء3572011/03/30 معلم
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الحاج دمحم سلیمان شراوید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نجالء محمود حافظ الرشیدى 1329820 كفـءكفـء3582011/03/30 معلم

عزبة المائة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نجیبھ السید مصبح حسن 1473529 كفـءكفـء3592011/03/30 معلم

ریاض أطفال میت الحلوج 2011/03/30 نسرین السید زكى عبد العال 2144215 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

دكتور احمد دمحم طھ االبتدائیھ المشتركة 2011/03/30 نسمھ السید دمحم احمد 1473885 كفـءكفـء3612011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  نشأت احمد مجاھد صالح 1467392 كفـءكفـء3622011/03/30 معلم

المرسى سیف الدین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نشوه السید عبد الرحمن دمحم 2127989 كفـءكفـء3632011/03/30 معلم

نجیر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نعیمة عطیة دمحم عطیة 2134508 كفـءكفـء3642011/03/30 معلم

المحاسنة االعدادیة المشتركة 2011/07/05 نھا السعید عبد الفتاح السعید 2290510 كفـءكفـء3652011/07/01 معلم

احمد عرابى التجریبیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نھا دمحم على على 2251199 كفـءكفـء3662011/03/30 معلم

خلیل فھمى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نوال سعد على الشناوى 1473883 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

النھضة الجدیدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نورا ابراھیم عبدالكریم ابراھیم 1473601 كفـءكفـء3682011/03/30 معلم

الشھید ولید راضى شلبى 2011/07/05 نورا فتحى احمد احمد 2392836 كفـءكفـء3692011/07/05 معلم

احمد ابراھیم دراز االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نورا محسن دمحم ناصر 2144350 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

الربیعة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نورا دمحم المكاوى البسطویسى 2134611 كفـءكفـء3712011/03/30 معلم

عزبة تسعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نورا دمحم على نجم 1473824 كفـءكفـء3722011/03/30 معلم

مغازى عبد الوھاب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نونة السید العدل دمحم 2134152 كفـءكفـء3732011/03/30 معلم

اشمون الرمان االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھالة رضا محمود حجازى 2134537 كفـءكفـء3742011/03/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دكرنسالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة المرحوم ابراھیم الحناوى 2011/07/05 ھالة على خطاب البدراوى 2397455 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھانم القضبى دمحم الدخمیسى 2145660 كفـءكفـء3762011/03/30 معلم

الشھید دمحم كامل عقل االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبة هللا ابراھیم دمحم دمحم السید 2131232 كفـءكفـء3772011/03/30 معلم

على مبارك االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبة هللا رضا المتولى المتولى 2140817 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

حمادة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبة عباس عباس على 1473949 كفـءكفـء3792011/03/30 معلم

دكتور احمد دمحم طھ االبتدائیھ المشتركة 2011/03/30 ھبة نبیل دمحم معن 1473417 كفـءكفـء3802011/03/30 معلم

عزبة البكرى االبتدائیة 2011/03/30 ھبھ رشدى عبد الحمید االنصارى 1466445 كفـءكفـء3812011/03/30 معلم

مصطفى عبد الكریم الجندى االعدادیة 2011/07/05 ھبھ شكرى عبد الحمید ابراھیم 2297698 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

سالم مدین ریاض أطفال 2011/07/05 ھبھ دمحم جاد على جاد 2392063 كفـءكفـء3832011/07/05 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/30 ھبھ مسعود سعد دمحم 1473960 كفـءكفـء3842011/03/30 معلم

االتحاد االعدادیة المشتركة 2011/07/05 ھشام ابراھیم منصور جاب هللا 2289223 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

الربیعة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھشام صالح دمحم ابراھیم 2145717 كفـءكفـء3862011/03/30 معلم

على مبارك الثانویة بنین 2011/07/05 ھشام متولى احمد السید زید 2289448 كفـءكفـء3872011/07/05 معلم

روضة المستشار دمحم عبد العزیز الزغبى 2011/03/30 ھناء ثروت دمحم على الراجحى 2234618 كفـءكفـء3882011/03/30 معلم

الشھید صالح الدین االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھناء على على غازى 2134565 كفـءكفـء3892011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھناء لطفى على عوض 1473458 كفـءكفـء3902011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة النشتركة٢منشأة عبد الرحمن ھیام عرفات زكى عرفات 1473706 كفـءكفـء3912011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دكرنسالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید مختار الھادى االبتدائیة المشتركة 1992/09/01 ھیثم على عرفھ على 1438877 كفـءكفـء3922009/11/05 معلم

نجیر الثانویة المشتركة 2011/07/05 وسام العدل احمد دمحم العدل 2140736 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

منشاة عبد الرحمن االعدادیة بنات 2011/07/05 وسام دمحم ابو السعود التھامى 2286021 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

الدراكسیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 وفاء احمد عبد السالم نعمة هللا 1473856 كفـءكفـء3952011/03/30 معلم

الدیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 والء أحمد محمود السعید 1473981 كفـءكفـء3962011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة٢الشركة  والء السعید السید متولى العسكرى 1472262 كفـءكفـء3972011/03/30 معلم

العزازنة 2011/07/05 ولید احمد السید احمد العجرودى 2285936 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

الصایغ االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 یوسف سلیمان االلفى سلیمان 2134118 كفـءكفـء3992011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عصام إبراھیم الحسینى 2011/03/30 ایمان راشد عبد الخالق السید 2113672 كفـءكفـء12011/03/30 أمین مكتبة

الشھید على دیبو 2011/03/30 ایناس على دمحم باشا 2108119 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

فاروق عبد النبى 2011/03/30 خدیجة احمد عبدة دمحم السید 2119810 كفـءكفـء32011/03/30 أمین مكتبة

الدكتور حمدى السید 2011/03/30 سحر حسین عبد المنعم مقبل 1449299 كفـءكفـء42011/03/30 أمین مكتبة

عمر بن عبد العزیز 2011/03/30 شیماء إبراھیم عبد الفتاح األلفى 2126374 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

دمحم فرید 2011/03/30 عزیزة إبراھیم عباس دمحم  على سالم 2124597 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

كمال الدین حافظ 2011/03/30 لمیس عبده عبدالفتاح ابراھیم 2126365 كفـءكفـء72011/03/30 أمین مكتبة

مصطفى االمام 2011/03/30 مھا  السید عبد الحمید غازى 2121388 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

الحاج مازن القال 2011/07/01 میمى السید عطوة عبد الرازق 2109165 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/03/30 نادیھ دمحم دمحم ابراھیم 2122212 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

صالح سالم للغات 2011/03/30 نسرین السید ابراھیم دمحم عبید 2126370 كفـءكفـء112011/03/30 أمین مكتبة

میت تمامة 2011/03/30 نفیسھ على مصطفى مصطفى عبد النبى 1467342 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء ببرمبال القدیمة 1997/10/15 زینب حسن یوسف على ھاللى 1360559 كفـءكفـء132009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

العروبة 2011/03/30 حمدى اتور دمحم محمود 2122302 كفـءكفـء142011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ عمر 2011/03/30 رابعھ عبد العظیم دمحم حسن العدوى 2111483 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عزت عبد المجید سرایا 2011/03/30 رنا اسماعیل اسماعیل سلیمان 2122292 كفـءكفـء162011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

میت الخولى مؤمن 2011/03/30 سعاد عبد المولى دمحم على 2121497 كفـءكفـء172011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مصطفى االمام 2011/03/30 دمحم السید أبو بكر على 2111577 كفـءكفـء182011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الجنینة 2011/03/30 دمحم عبدالرؤف ابراھیم ابوسلیمان 2111542 كفـءكفـء192011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

میت عاصم 2011/03/30 نسرین عبدالفتاح المتولى احمد 2113299 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عادل شعالن 2011/03/30 نعیمھ فاروق دمحم عبدالباسط 2113079 كفـءكفـء212011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

على باشا مبارك 2011/03/30 ھانم دمحم عبده حسن 2121782 كفـءكفـء222011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ دمحم مغربیة 2011/03/30 ھبة  شعبان جایل الطنطاوى سلطان 2126362 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الحاجة كامیلیا ابو شتیة 2011/03/30 احالم المتولى المتولى حسن 2125040 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى نفسى

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/03/30 سھیر أحمد سلیمان عبد العال 2121708 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى نفسى

الدكتور حمدى السید 2011/03/30 شیریھان عادل احمد احمد 2113185 كفـءكفـء262011/03/30 أخصائى نفسى

برمبال القدیمة 2011/03/30 دمحم ابراھیم ابراھیم الشافعى 2108115 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى نفسى

عصام إبراھیم الحسینى 2011/03/30 إحسان عبد هللا أحمد حجاج 2124941 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/30 أحمد الدسوقى على دمحم 2113895 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحریة 2011/03/30 الزھراء الحصرى فوزى عبدة 2111472 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجنینة 2011/03/30 السید دمحم كمال الدین السید 2113894 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2011/03/30 ام ھاشم ابراھیم ابو العینین ابو المجد 2122697 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الریاض 2011/03/30 ام ھاشم احمد المتولى الھوارى 2107674 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ عمر 2011/03/30 أمل دمحم الدمرداش دمحم سالم 2123163 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللواء سعد الشربینى 2011/03/30 أمیرة ود السید دمحم 2122180 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید على دیبو 2011/03/30 امین دمحم امین عبد الرحمن 2124587 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

المیزانیة 2011/03/30 إیمان السید حافظ عبد النبى 1472569 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب 2005/11/01 ایمان معوض مصطفى دمحم 2109146 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم على الجندى 2011/03/30 جینا عوض محمود أبو الوفا 2126407 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود دمحم حسن 2011/03/30 حنان السید ابراھیم العشرى 1434393 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم جمعة معن تعلیم أساسي 2011/03/30 ذكیھ محمود دمحم مصطفى 2122570 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

على باشا مبارك 2011/03/30 رانیا دمحم دمحم السید خلیل 2124619 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجنینة 2011/03/30 رانیا دمحم مصیلحى عبد العزیز 1473843 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

نبیھ محمود شتا 2011/03/30 ریھام رضا جمال عبده مقلد 1783161 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

الطاھرى 2011/03/30 زینب  أحمد عبد الفتاح ابراھیم 2124869 كفـءكفـء452011/03/30 أخصائى اجتماعى

دمحم عطیة سلیمان 2011/03/30 زینب احمد احمد ابراھیم 1473951 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

كمال الدین حافظ 2011/03/30 سعاد دمحم عبد العزیز  السید 2120012 كفـءكفـء472011/03/30 أخصائى اجتماعى

دمحم كمال لطفى 2011/03/30 سماح دمحم صابر رمضان 2123139 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عادل شعالن 2011/03/30 سماح دمحم عبدالمنعم دمحم 1465065 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھداء ببرمبال القدیمة 2011/03/30 سنیھ  السید االمام على 2111477 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت الخولى مؤمن 2011/03/30 سومیھ عبد الغنى عبد المنعم زیادة 2109378 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماعیل احمد اسماعیل 2011/03/30 عوض دمحم عبداللطیف عوض 2108107 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم فایق حلمى البسیونى 2011/03/30 فاطمة صبرى دمحم الشربینى 2111510 كفـءكفـء532011/03/30 أخصائى اجتماعى

صالح سالم للغات 2011/03/30 فاطمة على على الباز أحمد 1458323 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

المسیرى تعلیم اساسى 2011/03/30 دمحم عبد المنعم دمحم عوضین 2111573 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق 2011/03/30 ناھد  عبد الحمید محمود دمحم 2107679 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو السعود السوده 2011/03/30 ناھد حسن الشحات البھى 1457578 كفـءكفـء572011/03/30 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید 2011/03/30 نسمھ جبر محمود اسماعیل 2106262 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

الكردى 2011/03/30 نھاد رفعت أحمد السید الرفاعى 2123146 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج مازن القال 2011/03/30 ھبھ أحمد محمود قندیل 2106761 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود حسنین 2011/03/30 ھمت فھمى السید دمحم 2111546 كفـءكفـء612011/03/30 أخصائى اجتماعى

على مبارك 2011/03/30 وسام حامد السعید عوض 2124030 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

اللواء كمال الحدیدى 1983/12/01 ماھر السید عبد الفتاح نصار 2176850 كفـءكفـء632009/02/15 معلم أول أ

احمد عبده الشرباصى 1986/09/01 محسن حسن ابراھیم المنسى 1783225 كفـءكفـء642009/02/15 معلم أول أ

میت حدید 1995/09/01 ابراھیم السید ابراھیم أبوسلیمان 1447897 كفـءكفـء652009/02/15 معلم أول

صالح سالم للغات 1999/02/20 احالم المتولى دمحم المتولى 1439335 كفـءكفـء662009/02/15 معلم أول

نبیھ محمود شتا 2000/10/04 عادل عبد المنعم على السید 1459755 كفـءكفـء672011/02/15 معلم أول

الكردى 1999/01/09 على دمحم عبدة السید 1455853 كفـءكفـء682009/02/15 معلم أول
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدكتور حمدى الطاھرى 1984/12/01 كاملیا على الدسوقى عمارة 1361323 كفـءكفـء692009/02/15 معلم أول

عصام إبراھیم الحسینى 2000/10/04 منیس محمود یونس متولى 1468420 كفـءكفـء702009/02/15 معلم أول

الكردى 2001/01/23 ھشام یسري احمد السید 1440393 كفـءكفـء712012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

اللواء سعد الشربینى 2011/03/30 احمد السید السید عریبة 1465165 كفـءكفـء722011/03/30 معلم

كفر الكردى 2011/07/05 احمد عادل عبدهللا عبد هللا 2263220 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/07/05 احمد عبد الرؤف طلبھ البیلى 2293978 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم جمعة معن تعلیم أساسي 2011/03/30 أحمد دمحم عبد الحمید دمحم 2111587 كفـءكفـء752011/03/30 معلم

منشأة السالم 2011/03/30 أحمد منصور موسى دمحم 2123170 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

اللواء سعد الشربینى 2011/03/30 أشرف دمحم لطفى دمحم 2122201 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

المیزانیة 2011/03/30 السیدة على السید السید 2111540 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

االمام على بن ابى طالب 2011/07/05 السیده حافظ  عبد العظیم حافظ 2293686 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

الریاض 2011/03/30 العزب محسن دمحم على 2124979 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب 2011/03/30 ام ھاشم السعید عبد الھادى السید 2111144 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

المسیرى تعلیم اساسى 2011/03/30 أم ھاشم السید دمحم أحمد 2124102 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

محمود حسنین 2011/03/30 أم ھاشم بدیر المتولى جاد 2123197 كفـءكفـء832011/03/30 معلم

میت جدید 2011/03/30 آمال دمحم صادق عبد الھادي 1472809 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

محمود حسنین 2011/03/30 أمانى  احمد دمحم عبد العزیز 2123271 كفـءكفـء852011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 905 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابراھیم جمعة معن 2011/03/30 أمانى دمحم دمحم ابراھیم 2122172 كفـءكفـء862011/03/30 معلم

العروبة 2011/03/30 أمل السید أبوالعنین السید 2123132 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

الشھید السید حجازى 2011/07/05 امل دمحم عبدة یوسف 2241962 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

اسماعیل أحمد اسماعیل 2011/03/30 أمیمھ محمود سالم حلف امبابى 2108111 كفـءكفـء892011/03/30 معلم

بدیر الحدیدى 2011/03/30 انور السعید عبد الوھاب ابراھیم 2121581 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

میت عاصم 2011/07/05 ایمان احمد السعید طة 1475004 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

مصطفى حكم 2011/07/05 ایمان السید دمحم الشافعى 2292341 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

عمر الفاروق 2011/03/30 ایمان سعد عبدالغفار دمحم 2331138 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

عبد العظیم وزیر تعلیم اساسى 2011/03/30 إیمان سمیر شحاتھ السید 2124109 كفـءكفـء942011/03/30 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/07/05 ایمان سویلم بركات عبد العال 2247178 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/03/30 إیمان عادل السید الموافى 2124607 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/03/30 إیمان عبد العلیم دمحم دمحم 2123241 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/30 ایمان دمحم حامد دمحم 2126338 كفـءكفـء982011/03/30 معلم

عزب االتحاد 2011/07/05 إیمان دمحم عبد اللطیف طھ 2288840 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

الشھید دمحم السیوطى 2011/03/30 ایمان محمود عبد العظیم على 2108150 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

السالم بالبشمور 2011/03/30 ایمان یوسف الدسوقى یوسف 2122520 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

الكردى 2011/03/30 أیمن عباس المتولى یونس 2121042 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

منیة النصرالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد العظیم وزیر 2011/03/30 إیناس دمحم أحمد السید ضیف 2123183 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

عصام إبراھیم الحسینى 2011/07/01 بدران عبد الرحمن عبدة السید النجار 2257142 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

الجنینة 2011/03/30 تامر احمد عبد المقصود السید 2167939 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

الریاض 2011/03/30 تامر دمحم محمود عبدة 2111465 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

الخضیرى 2011/03/30 حسن السید حسن سلیمان 2111518 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

الشیخ دمحم مغربیة 2011/03/30 حمیدة حلمى دمحم المرسى 2170340 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

اسماعیل احمد اسماعیل 2011/03/30 حنان احمد على العفیفى 2103950 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

اللواء سعد الشربینى 2011/07/01 حنان دمحم یوسف دمحم 2294860 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

مصطفى حكم 2011/03/30 خالد رفعت عبد الرازق عبد المنعم 2124038 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

الشھید السید حجازى 2011/03/30 دالیا فاروق دمحم عبد الباسط 2113022 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/30 دعاء ابراھیم اسماعیل على 2121991 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

عمر الفاروق 2011/07/05 دعاء الباز مرعى الباز 2293692 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

غنیم شطا 2011/07/05 دعاء حسن دمحم ثابت الوزیر 2293959 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

الریاض 2011/03/30 دعاء حسن دمحم حسن حجاج 2111514 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

محمود حسنین 2011/03/30 دعاء دمحم الوصیف دمحم 2122684 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

الجنینة 2011/03/30 دعاء محمود محمود جمعھ عباده 2124969 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

محمود حسنین 2011/07/05 دعاء مسعد دمحم مسعد 2289403 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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سماریدس 2011/07/05 دینا عبدربھ دمحم حسن 2293687 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

میت عاصم 2011/07/05 دینا فتحى حامد شحاتھ 2292209 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

الشھید محمود دمحم حسن 2011/07/05 رانیا احمد دمحم كامل 2240959 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/30 رانیا السعید السعید عبد العال 2125003 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

الجنینة 2011/03/30 رانیا محمود عبدالحمید المتبولى 2126357 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/03/30 رحاب مصطفى المتولى حكم 2112612 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

مصطفى حكم 2011/03/30 رشا عبد الباقى إبراھیم دمحم 2124929 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

الجنینة 2011/03/30 رشا عبد اللطیف دمحم ابراھیم 2126396 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

محمود حسنین 2011/03/30 رشا عزت على السید 2231893 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

على مبارك 2011/03/30 رشا محسن على حسین 2124604 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

میت الخولى مؤمن 2011/07/05 رشا دمحم عبد المولى على 2248186 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع 2011/03/30 رشا دمحم محمود دمحم 2108139 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

الشھید السید حجازى 2011/03/30 ریھام رضا دمحم الشوربجى 2124650 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

كمال لطفى 2011/03/30 ریھام سمیر السید على 2123086 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/03/30 زكریا احمد عبد الوھاب احمد 2124599 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

میت الخولى مؤمن 2011/03/30 زینب عبد العظیم دمحم رزق 2107642 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

عصام إبراھیم الحسینى 2011/07/05 ساره دمحم رفیق السید سید احمد 2294541 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

كمال الدین حافظ تعلیم اساسى 2011/03/30 سالى قطب رمضان باز 2123110 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

بدیر الحدیدى 2011/03/30 سامح حامد احمد حجازى 2123285 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

عمر الفاروق 2011/03/30 سامیھ  السعید عنتر حسنین 2108102 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم جمعة معن 2011/03/30 سحر السید احمد عیسى 2111538 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

اللواء كمال الحدیدى 2011/03/30 سلیمان على أحمد عبد الحمید 2111599 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

الشھید دمحم السیوطى 2011/03/30 سماح أنور العدوى الباز 2124932 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

الشھید دمحم حسن 2011/03/30 سمر  كمال عوض عوض 2120728 كفـءكفـء1432011/03/30 معلم

الشیخ دمحم مغربیة 2011/03/30 سمر محى الدین السید حلمى 2113898 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

منشاة السالم 2011/07/05 سمیر كمال عبد الحلیم حسن 2288649 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

سماریدس 2011/03/30 سھیر ابو شرف عبدهللا ابوشرف 2123099 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/07/05 سونة المتولى عبد الدایم برھام 2293658 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

ابو السعود السوده 2011/03/30 شیماء دمحم محمود سعید 1788003 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

المسیرى تعلیم اساسى 2011/03/30 صابرین  منصور دمحم على 2107648 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

صالح سالم للغات 2011/03/30 صافیناز حسین حامد ابراھیم 2120028 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

الشیخ دمحم مغربیة 2011/03/30 صفاء عادل عوض العشرى 2125019 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

الشھید دمحم جمال عبد الكریم 2011/03/30 عبیر دمحم عباس اسماعیل 2111519 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

طارق الحفنى تعلیم أساسى 2011/03/30 عتاب جمعھ علي علي 1461682 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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غنیم شطا 2011/03/30 عزة دمحم جمال الدین محمود  احمد 2109104 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

على باشا مبارك 2011/07/05 عزه رضا حامد محمود دمحم 2294720 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

اللواء سعد الشربینى 2011/03/30 عفاف عبد العال رمضان عبد العال 2122511 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

بدیر الحدیدى 2011/03/30 عفاف محمود عبد الفتاح رجب 2122332 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

كمال لطفى 2011/03/30 عال عبد السالم الحفنى عبد السالم 2100717 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

الدكتور حمدى السید 2011/07/01 علیاء أحمد عبد اللطیف أحمد الضو 2287804 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

الدكتور حمدى السید 2011/03/30 غادة صبرى عبد الجواد على الذكراوى 2126379 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

الكردى 2011/07/01 فاطمة ابراھیم عبدالحمید سالم 2120707 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

دمحم على الجندى 2011/08/28 فاطمة السید احمد محمود 2292478 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

محمود الشناوى بالحمیدیھ 2011/03/30 فاطمة دمحم عبدالعزیز عیدالعزیز 2126340 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

الحریة 2011/03/01 فاطمھ دمحم احمد السید 989129 كفـءكفـء1642011/02/24 معلم

میت تمامة 2011/07/01 فایزة احمد السید دمحم 2292344 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

فاروق عبد النبى 2011/03/30 فریده محسوب إبراھیم الوصیف عطیھ 2123187 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

الكردى تعلیم أساسى 2011/03/30 كریمھ مسعد دمحم حسن 2147890 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

عبد العظیم وزیر 2011/03/30 لمیاء محمود السالوى ابو الفرج 2123232 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

الشھید دمحم السیوطى 2011/03/30 ماجده عبد الشافى ابراھیم ابراھیم 2111583 كفـءكفـء1692011/03/30 معلم

منشاة السالم 2011/03/30 دمحم  وھبھ دمحم حامد 2125018 كفـءكفـء1702011/03/30 معلم
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عزبة الشرباصي 2011/03/30 دمحم ابراھیم عوض الدسوقى 2124865 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

طارق الحفنى تعلیم اساسى 2011/07/05 دمحم ابراھیم دمحم على عبید 2355282 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

الشھید على دیبو 2011/03/30 دمحم السید حامد الزناتى 2230789 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

الدكتور حمدى السید 2008/08/01 دمحم الشربینى حسنین ابراھیم 2109700 كفـءكفـء1742011/03/30 معلم

الخضیرى 2011/03/30 دمحم المتولى دمحم ابوالمعاطى 2109375 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/03/30 دمحم جمعھ موسى السید عالم 2120765 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/03/30 دمحم عبد الجواد البدوى عبد الجواد 2117516 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

السالم بالبشمور 2011/03/30 دمحم عبدهللا حسن السید 2126377 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

الشھید ابراھیم جمعة معن 2011/03/30 دمحم دمحم خلیل ابوالعال 2109368 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

النزل 2011/03/30 دمحم مختار دمحم مختار 1470703 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

برمبال القدیمة 2011/03/30 دمحم مصطفى مصطفى أحمد 2124586 كفـءكفـء1812011/03/30 معلم

طارق الحفنى تعلیم اساسى 2011/03/30 محمود عبد العزیز عبد المنعم مقبل 2107669 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

غنیم شطا 2011/07/05 محمود دمحم الوصیف جمعھ 2252526 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

بدیر الحدیدى 2011/03/30 محمود دمحم دمحم منیع 2107651 كفـءكفـء1842011/03/30 معلم

اللواء سعد الشربینى 2011/03/30 محمود دمحم محمود على 2123317 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/03/30 مدحت دمحم السعید عبد الفتاح 2111578 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

عمر الفاروق 2011/03/30 مرفت عبد السالم دمحم عبد السالم 2122669 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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الشیخ دمحم مغربیة 2011/07/05 مروة شحاتة منصور دمحم 2288625 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

الحاج مازن القال 2011/03/30 مروة عطیھ عبدالرحیم محمود ریھ 2109161 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

الدكتور حمدى السید 2011/03/30 مروة دمحم الشحات طھ 2117559 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

فاروق عبد النبى 2011/03/30 منى ربیع احمد سلیمان 2121611 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

دمحم صالح عبید 2011/03/30 منى مجاھد محمود دمحم 2124584 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

محمود الشناوى بالدراكسھ 2011/03/30 منى محمود دمحم احمد جبر 2123172 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

الشھید دمحم فایق حلمى البسیونى 2011/03/30 مى احمد حافظ مزروع 2108142 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/07/05 نادیة احمد عبدة ابراھیم 2257050 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

الریاض 2011/07/01 نانسى یحیى زكریا دمحم 2175156 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

الحاجة كامیلیا ابو شتیة 2011/03/30 نانى حسنى السید السید 1472237 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

كمال الدین حافظ 2011/03/30 نبویة عبد الرحمن أحمد دمحم 2111569 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

اسماعیل احمد اسماعیل 2011/07/05 نجاة سلیمان عثمان السید 2282919 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

المسیرى تعلیم اساسى 2011/03/01 نجالء احمد ابراھیم احمد 988815 كفـءكفـء2002011/03/14 معلم

كمال الدین حافظ 2011/07/05 نجالء شھاب الدین الدسوقى القصبى 2294499 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

منیة النصر 2011/03/30 نجالء محسن حسین دمحم 2113272 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/03/30 نسرین طھ عبد السمیع سلیم 2121856 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

الشھداء ببرمبال القدیمة 2004/07/01 نشوى ھالل عید ھالل 1470746 كفـءكفـء2042009/02/15 معلم
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اسماعیل أحمد اسماعیل 2011/07/05 نعمت منصور على قندیل 2257030 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

الشھید فتحى یحیى 2011/03/30 نھا دمحم كمال دمحم حسن 2123157 كفـءكفـء2062011/03/30 معلم

الخضیرى 2011/03/30 نھلھ برھان دویدار ابراھیم 2111523 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

میت حدید 2011/03/30 نورا رمضان عبده السید العیسوى 2120741 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

الشھداء ببرمبال القدیمة 2011/03/30 نورا عبدهللا احمد احمد 2123431 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق 2011/07/05 نیرة یونس دمحم یونس 2302509 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

میت الخولى مؤمن 2011/07/05 ھالة ناصر دمحم على 2257057 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

الحاج مازن القال 2011/03/30 ھالھ دمحم شحاتھ السید 2123231 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

الریاض 2011/02/23 ھالھ یحي زكریا دمحم 2126007 كفـءكفـء2132011/01/01 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/03/30 ھانم سمیر دمحم عبد الرازق 2123221 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

صالح سالم للغات 2011/03/30 ھانى احمد احمد دمحم داود 2145386 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

كمال الدین حافظ 2011/03/30 ھانى على دمحم إبراھیم 2111517 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

الدكتور حمدى الطاھرى 2011/03/30 ھبة دمحم شحاتة المھدى 2123260 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

فاروق عبد النبى 2011/03/30 ھبھ حمدى أحمد یاسین 2124953 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

الحاجة كامیلیا ابو شتیة 2011/03/30 ھدیل عبد الحمید جمعھ دمحم 1472453 كفـءكفـء2192011/03/30 معلم

میت جدید 2011/03/30 ھناء السید احمد العشرى 2123143 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

میت الخولى مؤمن 2011/03/30 ھیام محمود دمحم عبد العال 2126411 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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الشھید محمود دمحم حسن 2011/07/01 ھیثم محمود حسانین دمحمین 2248206 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

الخضیرى 2011/03/30 وائل فوزى عبد الغفور دمحم 2109372 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

عصام إبراھیم الحسینى 2011/03/30 وحید دمحم دمحم ابراھبم 1780984 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

أحمد دمحم النجار 2011/07/05 وداد دمحم ابراھیم عوض 2124935 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

محمود حسنین 2011/03/30 ورد أحمد عبد العاطى البدراوى 2123180 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

عصام إبراھیم الحسینى 2011/07/05 وفاء المتولى السید احمد 2257083 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

كمال لطفى 2011/03/30 والء أحمد ابراھیم ابراھیم الجوھرى 1473852 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الحاجة كامیلیا ابو شتیة 2011/07/05 والء طھ عطا سلیمان 2280462 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم
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المنزلة االبتدائیھ 2011/03/30 امیرة بكر دمحم مسعد 2072085 كفـءكفـء12011/03/30 أمین مكتبة

حسنین الشناوي للتعلیم األساسي 2011/03/30 ایمان أحمد أحمد جبر 1461967 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

ابن تمیم 2011/03/30 ایمان حسن دمحم سلیم 1472990 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

المنزلةالمشتركة 2011/03/30 حنان صفاء زكى السحیلى 1691476 كفـءكفـء42011/03/30 أمین مكتبة

البصراط االعدادیة بنین 2011/03/30 دعاء النقراشي عبداللطیف عبد اللطیف خضیر 1472467 كفـءكفـء52011/03/30 أمین مكتبة

الشھید طلعت سلیمان 2011/03/30 رانیا ابراھیم منصور  یوسف 2078948 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 راویة السید احمد مصطفى 2072130 كفـءكفـء72011/03/30 أمین مكتبة

المنزلة التجریبیة للغات 2011/03/30 عبیر صالح ابراھیم  قیشة 2076888 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

الشبول المشتركة 2011/03/30 علیھ الحسین دمحم وھبھ 2395608 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

فصول جدیدة المنزلة األعدادیة 2011/03/30 عماد عبد المنعم دمحم العیسوى 1468568 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

عثمان بن عفان 2011/03/30 غادة جاد عبد الھادى الزعرة 1470022 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

ھاشم شلبایة اإلبتدائیة بالمنزلة 2011/03/30 غاده طاھر محمود االمام 1472987 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

السیدالقطب البالسى 2011/03/30 دمحم عبد هللا  ھاشم  عمارة 2089974 كفـءكفـء132011/03/30 أمین مكتبة

الزھراء 2011/03/30 ھبة العبیدى توفیق عمیش 1473456 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

العزیزة االعدادیة بنین 2011/03/30 ھبة محسن دمحم قمیحة 1473535 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

١طلمبات االیراد  2011/03/30 ھبھ كمال مختار بدوي 1473520 كفـءكفـء162011/03/30 أمین مكتبة

الفروسات 2011/03/30 وسام فاروق دمحم حنھ 1474061 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة

-----------------------------------

7438of 915 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنزلةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان 2011/03/30 والء محمود مسعد حجازى 1615618 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 ایمان على على عبد الرحمن عقاب 2083964 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى نفسى

المنزلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 زینب یسرى عبد الصبور أحمد 2227938 كفـءكفـء202011/03/30 أخصائى نفسى

العزیزة الثانویة المشتركة 2011/03/30 فاطمة ابراھیم خالد سید أحمد الدیب 2080023 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى نفسى

مسعد شلبایة االبتدائیة 2011/03/30 عبد العزیز دمحم عبد العزیز الزینى  2076914 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

النسایمة االعدادیة بنات 2011/03/30 احسان حمودة عبدالسالم ابو المعاطى 1462221 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى اجتماعى

ابن تمیم 2011/03/30 احسان دمحم السید ابراھیم 1450083 كفـءكفـء242011/03/30 أخصائى اجتماعى

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 احمد عبده عبده عوف 2070075 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

القزاقزة االبتدائیة 2011/03/30 اسمھان دمحم یاقوت عبد الحق 1472392 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج قصبى ابو العز 2011/03/30 اشرف عبد القادر دمحم المتبولى 1415299 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع البصراط 2011/03/30 امانى حسن انور سلیمان 2089977 كفـءكفـء282011/03/30 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/30 أماني حلمي دمحم أبوزید 1464823 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

عرب زیدان االعدادیة 2011/03/30 امیرة دمحم عبد السالم الیمنى 2072160 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الرودة  2011/03/30 إنجى دمحم الحسینى عطیھ 1472105 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت خضیر 2011/07/05 ایمان عبد الحكیم ابوالنور الباز 2066338 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین 2011/03/30 ایمان عبدة عبده فرحات 1472951 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفقاعى 2011/03/30 ایناس دمحم المھدى دمحم موسى ابو الخیر 2071775 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 916 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنزلةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى ھالل 2011/03/30 بھیھ عبد الناصر دمحم الشربینى 1473579 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید طلعت سلیمان 2011/03/30 ثریة حسن بدوى جمعة شتیة 2076803 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢جدیدة المنزلة  2011/03/30 دالیا جالل دمحم الخولى 1473037 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر حجاج 2011/03/30 رحاب دمحم طعیمي السید 1461524 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین 2011/03/30 رحاب مصطفى مصطفى عمر 1462037 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

المنزلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 رشا رفعت دمحم عساسة 2077311 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

الستایتة 2011/03/30 رضا دمحم المھدى دمحم 1421904 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

١جدیدة المنزلة  2011/03/30 سارة دمحم دمحم زھیرى 1766394 كفـءكفـء422011/03/30 أخصائى اجتماعى

مجمع العزیزة 2011/03/30 سریة عودة دمحم إبراھیم 1728571 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢التعلیم االساسى الجدیدة  2011/03/30 سوزان جالل نبیھ عبد العظیم السوده 2070870 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفداء 2011/03/30 شیماء دمحم احمد جوھر 1472510 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج حسن زرمبة االبتدائیة 2011/03/30 شیماء دمحم السید احمد المحمودى 2070846 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

وش بحر حادوس 2011/03/30 عوض دمحم وھیب وھبة 1456799 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

المنزلة االبتدائیھ 2011/03/30 فاطمة حامد حامد شداد 1542340 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

الطوابرة 2011/03/30 فاطمة دمحم ابراھیم الزالط 2092124 كفـءكفـء492011/03/30 أخصائى اجتماعى

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 فاطمھ الجرایحى مصطفى صبح 1473645 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

العمارنة 2011/03/30 لیلى عبده شلبي ابو العنین 2070812 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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فصول جدیدة المنزلة األعدادیة 2011/03/30 دمحم عبد الرحمن دمحم غزال 1448437 كفـءكفـء522011/03/30 أخصائى اجتماعى

عبد العال شلبایة االبتدائیة 2011/03/30 مروة  فھمي احمد حمادة 2396981 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

١طلمبات االیراد  2011/03/30 مصطفى عبدالعظیم دمحم حسن 1457044 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحمزاوى 2011/03/30 منى عبد اللطیف عبدة البنا 1472815 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 منى دمحم احمد على  حسبو 2086560 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ شعیب 2011/03/30 مھا دمحم على على 1769709 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

عرب زیدان 2011/03/30 ناصر  السید دمحم السید 2087153 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

االنصارى التجریبیة 2011/03/30 ناھد عادل احمد دمحم 1470605 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

العزیزه اإلبتدائیة الجدیدة 2011/03/30 نجالء احمد احمد السید كراویة 2070203 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

البالسى 2011/03/30 نسرین السید دمحم المھدى 2077325 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

العزیزة المشتركة االبتدائیة 2011/03/30 نشوه مسعد ابراھیم حجاج 2070827 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

١جدیدة المنزلة  2011/03/30 نھا رفعت على  حنھ 2077909 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد القصبى االبتدائیة 2011/03/30 نیرمین الطنطاوى احمد نجوم 1473754 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخلیفة عبدة عوض االبتدائیة 2011/03/30 ھبة حجازى شریف حجازى 1473362 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى اجتماعى

ھاشم شلبایة اإلبتدائیة بالمنزلة 2011/03/30 ھبة دمحم رفعت مختار شحاتة 2079375 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

كوبرى مشة االبتدائیة 2011/03/30 ولید على  على  عبد المولى 2336161 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو االخضر 2011/03/30 یاسر دمحم األسمر فرح 1471707 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المنزلةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 1988/09/01 ایمان طھ رضوان الشبیني 1386290 كفـءكفـء692009/09/15 معلم أول أ

توفیق حمادة 1979/09/01 عطیات حسین ابراھیم العاصى 1354319 كفـءكفـء702009/09/15 معلم أول أ

المنزلةالمشتركة 1989/09/01 اسا مھ فاروق عبده زیدان 1412012 كفـءكفـء712010/03/17 معلم أول

العزیزة الثانویة الصناعیة المشتركة 1992/09/01 اسامھ حامد محمود الخضرى 1440438 كفـءكفـء722009/02/15 معلم أول

فصول تعز االعدادیة 1987/11/01 البالسى الشعراوى بدوى على 1410809 كفـءكفـء732009/02/15 معلم أول

توفیق حمادة 1987/11/01 امل محمود شفیق زكى عوض شھاب الدین 1424596 كفـءكفـء742009/09/15 معلم أول

الفقاعى 1988/09/01 إیمان دمحم سالم الجوادى 1421315 كفـءكفـء752009/02/15 معلم أول

البصراط االعدادیة بنین 1997/09/01 ایناس دمحم دمحم خضیر 1456738 كفـءكفـء762009/09/15 معلم أول

الناصریة 1988/11/01 جمال المتولى احمد سلیمان 1476583 كفـءكفـء772009/02/15 معلم أول

فصول كوبرى مشة اإلعدادیة المشتركة 1995/11/01 جمال فؤاد دمحم عامر 1457905 كفـءكفـء782009/02/15 معلم أول

المنزلة الصناعیة الفنیة بنات 1995/09/01 حنان دمحم رضوان معوض 1453170 كفـءكفـء792009/11/05 معلم أول

المنزلة الصناعیة الفنیة بنات 1999/02/20 رحاب احمد مصطفى قورة 1461308 كفـءكفـء802009/02/15 معلم أول

مجمع البصراط 1988/09/01 زینب السید زكي زكي حسن 1417325 كفـءكفـء812009/02/15 معلم أول

الحمزاوى 1988/09/01 سعاد فتحى دمحم عبد السالم 1421120 كفـءكفـء822009/11/05 معلم أول

اطفال الزھراء 1997/09/01 سمر حسنى البدایھ قھوه 1462077 كفـءكفـء832009/09/15 معلم أول

دمحم لطفى االمام 1981/06/30 صالح دمحم البالسى على 1354928 كفـءكفـء842009/02/15 معلم أول

المنزلة الثانویة بنین 1988/09/01 طارق عباس مصطفى سلطان 1406628 كفـءكفـء852011/01/01 معلم أول
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كوبرى مشة االبتدائیة 1999/11/08 عبد الناصر حسن محمود حسن 1439873 كفـءكفـء862009/02/15 معلم أول

مجمع البصراط 1988/09/01 عزه السعید السعید النبوي 1421376 كفـءكفـء872009/02/15 معلم أول

یعمل بالدیوان 1994/12/01 عالء دمحم السعید السقا 1433091 كفـءكفـء882011/03/13 معلم أول

الحمزاوى 1997/10/15 فتینة دمحم ابو النور السودة 1390747 كفـءكفـء892009/02/15 معلم أول

الفقاعى 1985/09/01 فوقیة محمود محمود قھوة 1393249 كفـءكفـء902009/09/15 معلم أول

الفقاعى 1988/11/01 مایسھ عباس عباس المرسى المرجاوى 1415372 كفـءكفـء912009/02/15 معلم أول

توفیق حمادة 1983/12/01 مصطفى السعید العبیدى الخریبى 1386764 كفـءكفـء922010/03/17 معلم أول

توفیق حمادة 1986/09/01 میسھ احمد السعید السقا 1398459 كفـءكفـء932009/09/12 معلم أول

الناصریة 1987/11/01 نبویھ السالمونى السالمونى الخریبى 1409357 كفـءكفـء942009/02/15 معلم أول

الطوابرة 1986/11/01 نجاة ابو السعود دمحم حسن 1404274 كفـءكفـء952009/09/15 معلم أول

الحمزاوى 1987/09/01 نوال حسن حسن حمودة 1408987 كفـءكفـء962009/02/15 معلم أول

البصراط اإلعدادیة بنات 2004/07/01 نیفین فایز كرم حنا 2113432 كفـءكفـء972012/09/20 دكتوراهمعلم أول

النسایمة للتعلیم االساسى 1997/09/01 یاسمین إبراھیم محمود داود 1458517 كفـءكفـء982009/09/15 معلم أول

العزیزة بنات 2011/03/30 احترام ابراھیم الدسوقى دمحم داود 2070804 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

الشیخ شعیب 2011/03/30 احالم  طاھر اسماعیل  یوسف مجاھد 2077240 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

االحمدیة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد ابراھیم عبد الھادى سلیم 2089975 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

العزیزة االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد احمد احمد ابوالنجا 2069373 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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عبدة بطین اإلعدادیة المشتركة 2011/07/05 أحمد جمعة الشرقاوى احمد 2335863 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

الحاج حسن زرمبة االبتدائیة 2008/10/01 أحمد حامد عبد المنعم السحیلى 2071858 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/05 أحمد دمحم على عید 2336199 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

المنزلھ التجریبیھ للغات 2011/03/30 احمد دمحم دمحم حال 2078944 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 احمد نجم الدین یونس منصور 2066760 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

السیدالقطب البالسى 2011/03/30 احمد یوسف احمد البدایة 2069286 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

المنزلة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/05 اسامة السید الدسوقى صقر 2077241 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

خندق الموز االبتدائیة 2011/03/30 أسامة جمال محمود الخریبى 2082099 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

المنزلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 اسالم دمحم منصور اللبان 2066102 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 اشرف شوقى موسى صبیحى 2066791 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

احمد القصبى االبتدائیة 2011/07/05 السعید دمحم السعید زغلول 2394829 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

الشبول المشتركة 2011/03/10 السید السید دمحم وھبة حلیمة 2077938 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

اوالد حانا 2011/03/30 السید على  عبد الحلیم على الحدیدى 2072165 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 السید یسرى عبده عوید 2227769 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

وش بحر حادوس 2011/03/30 الشافعى طاھر على غزالة 1461415 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

العمارنة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 العربى دمحم ایو النور دمحم 2097656 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

١ابو االخضر  2011/03/30 الھام احمد حسن حسن 2077318 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 921 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنزلةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان 2011/07/05 أم ھاشم ابراھیم جمعة العزب 2394940 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

النصر 2011/03/30 أم ھاشم اسماعیل  الشربینى ابراھیم 2227920 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

العامرة 2011/03/30 ام ھاشم دمحم المحمودى عبد الھادى 2072099 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

على ماھر طوبار 2011/03/30 امانى ابراھیم دمحم شھاب 2066113 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

الستایتة 2011/03/30 امانى السید السید عبد الحق منسى 2066271 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

عبدة بطین اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 امانى جمال ابو الرجال عبده 2077906 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

البصراط االعدادیة بنین 2011/03/30 امانى رمضان ابراھیم مطاوع 2076884 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

فصول جدیدة المنزلة األعدادیة 2011/03/30 أمانى عبد الباسط عبد المقصود سلیمان 2236520 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

على السودة 2011/03/30 امانى عمر ابراھیم قورة 2066141 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

العامرة 2011/07/05 أمانى فكرى نصر خلیل السقعان 2365452 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

العمارنة 2011/03/30 امانى دمحم ھاشم غزل 2077260 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

میت خضیر 2011/03/30 امل  دمحم دمحم عبده 2077913 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

عرفات شلبایة 2011/07/05 أمل دمحم حافظ فراج 2313441 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 امیرة  السید مصطفى عبد الرازق الغزاوى 2072134 كفـءكفـء1332011/03/30 معلم

االیراد ریاض اطفال 2011/03/30 امیرة جمعة موسى دمحم عبد ربة 2083991 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

حسنین الشناوي للتعلیم األساسي 2011/07/05 امیرة دمحم سلیمان سلیمان عوض 2399846 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

دمحم النحاس باوالد ناصر 2011/07/05 أمینة السید أمین أحمد 2320298 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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النسایمة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 امینة على دمحم على غنیم 2066712 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

البصراط االعدادیة بنین 2011/03/30 انجى سمیر  دمحم المھدى 2079534 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

الخلیفة عبدة عوض االبتدائیة 2011/03/30 آیات دمحم منصور دمحم المرسي 2070946 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

االحمدیة 2011/03/30 ایمان ابراھیم احمد احمد 2070817 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

الفداء 2011/03/30 ایمان احمد احمد حمادة 2066364 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

المنزلة ع المھنیة 2011/03/30 ایمان احمد دمحم البدرى 2071791 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

البصراط االعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان الحسینى دمحم موافى 2080005 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

١جدیدة المنزلة  2011/03/30 إیمان رفعت اإلمام ضبیع 1765792 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 إیمان طلعت دمحم البدرى 1691469 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

القزاقزة االبتدائیة 2011/03/30 ایمان عبد العال السعید رجب 2066385 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

المواجد 2011/03/30 ایمان فوزى العزب العزب ابراھیم 2076898 كفـءكفـء1472011/03/30 معلم

العزیزة المشتركة االبتدائیة 2011/03/30 ایمان دمحم دمحم احمد كراویة 2066671 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 ایمن فتحى دمحم فراج 2078909 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

الفروسات 2011/07/05 بسمة عبد المنعم  على  النشار 2320598 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 بسمة عزت احمد ابراھیم  حال 2066912 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

نبالیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 تامر خمیس یوسف خمیس سلیم 1712737 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

٢التعلیم االساسى الجدیدة  2011/03/30 جیالن مصطفى یاقوت مصطفى 2072089 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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عبد العال شلبایة االبتدائیة 2011/03/30 حبیبة احمد الغریب ابوالحسنین 2070930 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

ابو االخضر 2011/03/30 حسن الدسوقى الدسوقى المتولى 1467670 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 حسن جبر دمحم حسن 2066937 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

دمحم اسماعیل خلیل 2011/03/30 حسن على محمود عبد الحق 2066360 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

الرودة 2011/03/30 حسین أبو السعود ابراھیم  رخا 2094843 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 حنان احمد دمحم زغلول 2072142 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

النسایمة االعدادیة بنین 2011/07/05 حنان حلمي حلمي سمرة الباسل 2384943 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

الرودة 2011/07/05 حنان ممدوح مسعد دمحم السخري 2384948 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

المنزلھ التجریبیھ للغات 2011/07/05 خالد دمحم عبد المجید حافظ طوبار 2394814 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

على السودة 2011/03/30 دعاء  المھدى المھدى الزینى 2070816 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

الشھید طلعت سلیمان 2011/03/30 دعاء الحسینى دمحم صبح 1473364 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

احمد القصبى االبتدائیة 2011/07/05 دعاء حسن الرفاعى عبده الخریبى 2310378 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 دعاء دمحم دمحم عوض نوار 2077239 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 دعاء منصور المھدى البدرى 2066683 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 دینا فیصل السعید البنا 2066266 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

المنزلةالمشتركة 2011/03/30 رانیا  عبده قاسم جمیل 2119946 كفـءكفـء1692011/03/30 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 رانیا المتولى احمد سعده 2072126 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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القزاقزة االبتدائیة 2011/03/30 رانیا صالح الدین دمحم عنین 1471375 كفـءكفـء1712011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 رانیا عبده  الشناوى مشة 2066526 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

ریاض أطفال النسایمة المشتركة 2011/03/30 رانیا عالء احمد على  رمضان 2066735 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 رانیا كامل مصطفى المتولى حسین 2236601 كفـءكفـء1742011/03/30 معلم

الفداء 2011/03/30 رانیا مصطفى دمحم صقر 1460958 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

میت خضیر 2011/03/30 رحاب  نعیم على شھدة 2070835 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

عبد العال شلبایة االبتدائیة 2011/03/30 رحاب حسن الغریب دمحم الحسنین 2070953 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

ریاض أطفال عرفات شلبایة 2011/03/30 رحاب عبدة الشناوى مشة 1471208 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

جدیدة المنزلة 2011/03/30 رحاب فاروق عمر احمد 2070917 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

2011/03/30 المنزلة للتعلیم األساسى رحاب فرید ابو العطا حلبة 2066609 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

دمحم اسماعیل خلیل 2011/07/05 رشا شلبي دمحم شلبي 2378815 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

مجمع العزیزة 2011/03/30 رضا احمد احمد كراویة 2071750 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

ابو االخضر 2011/07/01 ریاض صالح صالح رزق 2394949 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 ریحاب احمد احمد دمحم 2066892 كفـءكفـء1842011/03/30 معلم

المنزلھ التجریبیھ للغات 2011/07/05 رینا دمحم الغریب عبد الجواد 2393840 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

االمام على 2011/03/30 ریھام جالل احمد حمود 1473448 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

الحاج حسن عامر الثانویة 2011/03/30 زكیة عبد الھادى دمحم عبد الھادى 2078941 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 زینب رأفت عبده دمحم الدسوقى 2076920 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

السحاروه 2011/03/30 زینب دمحم دمحم سلیم 2070942 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

الحاج طاھر فرح بالعربان 2011/07/05 سارة مصطفي مصطفى فیاض 2389541 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 سالى  العربى احمد المشاعلى 2077930 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

فصول كوبرى مشة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 سامیة الشربینى الشربینى احمدمندور 2066214 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

الحمزاوى 2011/03/30 سامیة عرفات ابراھیم  الصعیدى 2070280 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

بنى ھالل 2011/03/30 سامیھ سامى دمحم الباز 1471178 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

الستایتة 2011/03/30 سحر السید دمحم على 1473658 كفـءكفـء1952011/03/30 معلم

حسنین الشناوي للتعلیم األساسي 2011/07/05 سعد أحمد ابراھیم حسن 2313259 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

البالسى 2011/03/30 سلوان محسن دمحم مصطفى 2070926 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة الفنیة بنات 2011/03/30 سلوى سامى عطیة  ابو النجا 2076924 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

عرب زیدان االعدادیة 2011/03/30 سماح ابراھیم  دمحم البلتاجى 2069803 كفـءكفـء1992011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 سماح السید الغریب سعید 2066932 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/07/05 سماح السید حسن السید الفداوي 2387154 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

السالم 2011/03/30 سماح سمیر مسعد اسماعیل 2066101 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

فصول العبیدي صبح االعدادیة 2011/03/30 سمر سعد ابراھیم غربة 2069359 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

حسن طوبار 2011/03/30 سمر عبده عبد الرشید جمعة 2066256 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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المنزلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 سمر على  السعید السحیلى 2077283 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

المنزلة للتعلیم االساسى 2011/03/30 سمر دمحم دمحم زكى حتاتة 2066188 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

االنصارى التجریبیة 2011/03/30 سمیة عبد المنعم  ابراھیم عافیة 2077300 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

دمحم لطفى االمام 2011/03/30 سمیحة دمحمین دمحم الشربینى 2070840 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

٢التعلیم االساسى الجدیدة  2011/03/30 سھام عبده على  المرسى 2066193 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

الحاج قصبى ابو العز 2011/03/30 سوسن السید السید البیاع 2070192 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

النسایمة االعدادیة بنات 2011/03/30 شرین الدمحمى معن ابراھیم 2066960 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

الفروسات 2011/03/30 شرین فھمى فھمى  الخریبى 2076913 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 شیماء  السید دمحم سابق 2072128 كفـءكفـء2132011/03/30 معلم

الشبراوى سلیم 2011/03/30 شیماء احمد احمد البغدادى 1473921 كفـءكفـء2142011/03/30 معلم

االیراد ریاض اطفال 2011/03/30 صافى أبو الیزید على على  العزبى 2230706 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

١اوالد حانا  2011/03/30 صفیة موافى لطفى موافى عبد النبى 2227918 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

العبور 2011/07/05 طھ العربي طھ محمود اللبان 2395500 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

فصول العبیدي صبح االعدادیة 2011/03/30 ظریفة عبد المجید عوض ابراھیم 2395547 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

االحمدیة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عادل ابراھیم احمد دمحم 2077945 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

النسایمة للتعلیم االساسى 2011/03/30 عادل رزق رزق عامر 2076900 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

العزیزة االعدادیة بنین 2011/03/30 عباس دمحم عباس النحاس 1615607 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

عرب زیدان 2011/03/30 عبد  الحمید ابراھیم یوسف دمحم 1469504 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/07/05 عبد الرحمن  دمحم ابراھیم ابراھیم طھ 2395628 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

المنزلة الصناعیة 2009/09/01 عبد الوھاب السید محمود خلیفة 2394931 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

العمارنة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 عبده عبده عبده أحمد عبد الحق 2237559 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

الفروسات 2011/03/30 عبده مسعد دمحم امین القدوسى 2077920 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

روضة العمارنة 2011/03/30 عبلة دمحم دمحم زغلول 2077267 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

المنزلة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/05 عبیر عبد القادر محمود العزبي 2395554 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

عرفات شلبایة 2011/07/05 عبیر فوزي القطب مرجان 2384153 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

المنزلة التجریبیة للغات 2011/03/30 عزة  عوض هللا عبد الغنى الشوة 2070857 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

البصراط االعدادیة بنین 2011/03/30 عزة سمیر  الدسوقى األمیر 2076879 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

العامره للتعلیم االساسى 2011/07/05 عفاف السید السید البیاع 2338079 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

السیدالقطب البالسى 2011/03/30 على  ابو المعاطى على  الدسوقى 2077925 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

الشبول المشتركة 2011/03/30 عوده عودة دمحم غنیم 2077948 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

الخلیفة عبدة عوض االبتدائیة 2011/03/30 غادة ثروت احمد ابراھیم 1473395 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

المنزلةالمشتركة 2011/07/05 غادة علي احمد الداودي 2395600 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

الفقاعى 2011/03/30 غادة كریم على خلف 2070829 كفـءكفـء2372011/03/30 معلم

النسایمة االعدادیة بنات 2011/03/30 فاتن احمد احمد دمحم موسى 2070880 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الخلیفة عبدة عوض االبتدائیة 2011/07/05 فاتن فتحي حافظ الكوش 2384758 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

المنزلةالمشتركة 2011/03/30 فاطمة ابراھیم  ابراھیم  على  شداد 2066817 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

الفروسات 2011/07/05 فاطمة الزھراء عبد القادر  الشربینى دمحم 2392193 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/30 فاطمة السید المھدى موسى 2067040 كفـءفوق المتوسط2422011/07/01 معلم

ریاض أطفال الفداء 2011/03/30 فاطمة سامى أبو السعود النشار 2066219 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

النسایمة االعدادیة بنین 2011/07/05 فاطمة شحاتة أحمد أحمد 2384951 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

المنزلة الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/05 فاطمة دمحم حامد الجندي 2395558 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 فاطمة دمحم دمحم خلیل 2072153 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

الحوتة 2011/03/30 فاطمة نزیة السنوسى الغوالبى 2066772 كفـءكفـء2472011/03/30 معلم

اطفال الزھراء 2011/03/30 فاطمة نصر حبیب على 2066755 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

المنزلة الثانویة الزراعیة 2011/03/30 فریده دمحم عباس ابو الخیر 2076894 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

اوالد نور 2011/03/30 كوثر محمود السید وھیب 2070845 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

الرودة 2011/07/05 لمیاء  صبري مصطفى العریان 2390598 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

المنزلة الصناعیة الفنیة بنات 2011/03/30 لمیاء مصطفى صبح غانم 2076929 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/05 دمحم أسامة على العریان 2363640 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

عرب زیدان 1997/12/02 دمحم السعید ابراھیم شداد 1395608 كفـءكفـء2542009/02/15 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/05 دمحم العبیدى توفیق عمیش 2337447 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المنزلةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الطویل 2011/03/30 دمحم حمدى دمحم فرحات 2070937 كفـءكفـء2562011/04/10 معلم

المنزلھ التجریبیھ للغات 2011/07/05 دمحم عاطف دمحم السید الصعیدى 2366422 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

فصول كوبرى مشة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/05 دمحم عبده عبده دمحم 2381326 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

الطویل 2011/03/30 دمحم فاروق دمحم الجمیعى 2083789 كفـءكفـء2592011/03/30 معلم

المنزلةالمشتركة 2011/07/05 دمحم فھیم دمحم خلیل سلیمان السقعان 2394765 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 دمحم كامل یوسف المھدى 2228860 كفـءكفـء2612011/03/30 معلم

العزیزة االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم دمحم كمال دمحم العباسى 2066197 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

عرب زیدان االعدادیة 2011/03/30 دمحم دمحمعبد الوھاب ا خلیل 1445235 كفـءكفـء2632011/02/10 معلم

تعز االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم مسعد ابو زید بركات 1468572 كفـءكفـء2642011/03/30 معلم

المنزلة للتعلیم األساسى 2011/03/30 دمحم یوسف عبد الرحمن زین الدین 2089976 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

النھضة 2011/03/30 محمود السید السید السخیلى 2066420 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 محمود فاروق دمحم جمعة 2066920 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

الدكتور دمحم النحاس للتعلیم األساسى 2011/03/30 مرفت شلبى شلبى داود 2066514 كفـءكفـء2682011/03/30 معلم

٢التعلیم االساسى الجدیدة  2011/03/30 مروة مسعد صدیق الخریبي 1466150 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

الحاج طاھر فرح بالعربان 2011/03/30 مروى خمیس یوسف خمیس 2070847 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

عرب زیدان 2011/03/30 معاطى سالم سلیمان زیدان 1460448 كفـءكفـء2712011/03/30 معلم

المنزلة الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/03/30 منى  دمحم احمد عبد الدایم 2072131 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

االنصارى التجریبیة 2011/03/30 منى عبده عبده الترامسى 2149037 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

عبدة بطین اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 منى دمحم ابو بكر على 2075203 كفـءكفـء2742011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/05 مھاب عثمان إبراھیم السقا 2318227 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

النصر 2011/03/30 مى احمد دمحم دمحم حجازى 2069303 كفـءكفـء2762011/03/30 معلم

اوالد حانا 2011/03/30 مى الحسینى ابوالنور شریف 1469610 كفـءكفـء2772011/03/30 معلم

الحاج فرج عطیة 2011/03/30 مى عبد اللطیف احمد  عبد اللطیف 2085478 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

المنزلة التجریبیة للغات 2011/07/05 مى عبد هللا السید حجازى 2339898 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

٢ریاض اطفال التعلیم االساسى الجدیدة  2011/03/30 مى دمحم احمد المشاعلى 2066245 كفـءكفـء2802011/03/30 معلم

محمود أحمد فھیم االبتدائیة بالخالیفة/ الشھید  2011/03/30 مى مسعد ابوزید بركات 2070932 كفـءكفـء2812011/03/30 معلم

النسایمة االعدادیة بنات 2011/07/05 میادة  عبد الغفار  خمیس  السرى 2335862 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 میاده  عبده على  الیمنى 2066981 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

١الرودة  2011/03/30 میرفت حسنى عطا القفاص 1473403 كفـءكفـء2842011/03/30 معلم

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/03/30 نانسى دمحم ابراھیم یوسف العشرى 2237678 كفـءكفـء2852011/03/30 معلم

على السودة 2011/03/30 ناھد البیومى البیومى مجاھد 2078969 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

توفیق حمادة 2011/03/30 ناھد سامى الغریب سالم 2070904 كفـءكفـء2872011/03/30 معلم

السالم االبتدائیة 2011/03/30 نبیلة على احمد خضر 2070897 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

میناءالنسایمة 2011/03/30 نجالء فاروق فاروق خلیفة 1473283 كفـءكفـء2892011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

حسنین الشناوي للتعلیم األساسي 2011/07/05 نسمة  جمال عبده دمحم 2399926 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

العمارنة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 نسمة ماھر الحسینى القعقاع 2069405 كفـءكفـء2912011/03/30 معلم

البصراط االعدادیة بنین 2011/03/30 نسمة دمحم أحمد محفوظ 2099436 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

ریاض أطفال الفداء 2011/03/30 نعمت یسرى احمد الشوربجى 2066645 كفـءكفـء2932011/03/30 معلم

العزیزة بنات 2011/03/30 ننسى دمحم صادق العیسوى 2071263 كفـءكفـء2942011/03/30 معلم

االیراد ریاض اطفال 2011/03/30 نھلة  دمحم ابراھیم عثمان 2230664 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

المنزلة الثانویة الزراعیة 2011/03/30 نھى دمحم جالل دمحم على 2070901 كفـءكفـء2962011/03/30 معلم

اوالد بانا 2011/03/30 ھانم عباس عباس دمحم 2066429 كفـءكفـء2972011/03/30 معلم

النصر 2011/03/30 ھانى أحمد دمحم ابراھیم صبح 2229892 كفـءكفـء2982011/03/30 معلم

العزیزة االعدادیة بنین 2011/07/05 ھاني دمحم دمحم السید الزغوي 2389543 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

كفر حجاج 2011/03/30 ھبة أحمد الغریب أبو دمحم 1472710 كفـءكفـء3002011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/05 ھبة السید السید دمحم رجب 2396974 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

١طلمبات االیراد  2011/03/30 ھبھ ابراھیم ابراھیم المرسى صالح 2077921 كفـءكفـء3022011/03/30 معلم

دمحم علي الحدیدي االبتدائیة ببنى ھالل 2011/03/30 ھبھ احمد فھمى احمد الجمل 2076869 كفـءكفـء3032011/03/30 معلم

كوبرى مشة االبتدائیة 2011/03/30 ھبھ حسین ابراھیم احمد عجوة 2070923 كفـءكفـء3042011/03/30 معلم

الشبول المشتركة 2011/07/05 ھبھ ناظم سامى القدوسى 2338078 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

البصراط اإلعدادیة بنات 2011/07/05 ھبھ نبیل منصور عبد اللطیف 2310082 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المنزلةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد شلبایة ث بنات بالمنزلة 2011/03/30 ھداء دمحم حامد سباع 2069336 كفـءكفـء3072011/03/30 معلم

االمام على 2011/03/30 ھدیر دمحم دمحم  السید دعبس 2070824 كفـءكفـء3082011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 ھدیل دمحم ابو السعود الخریبى 2078965 كفـءكفـء3092011/03/30 معلم

فصول جدیدة المنزلة األعدادیة 2011/03/30 ھشام عبد الحلیم نجیب عبد الحلیم 2077910 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 وداد رجب دمحم قیشة 2067034 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

فصول الحوتة 2011/03/30 وسام أبو السعود أبو السعود  أحمد 2093610 كفـءكفـء3122011/03/30 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/30 وسام سامى عبد الفتاح الزھار 2066938 كفـءكفـء3132011/03/30 معلم

ابو االخضر 2011/07/05 وفاء  عبد الحلیم نجیب عبد الحلیم 2395614 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

الخلیفة عبدة عوض االبتدائیة 2011/03/30 والء جاد جاد الترامسى 2066342 كفـءكفـء3152011/03/30 معلم

المنزلة الصناعیة 2011/03/30 والء عبد الحمید الشربینى جمعة 2066903 كفـءكفـء3162011/03/30 معلم

الدكتور دمحم ابو النور الحدیدي االبتدائیة 2011/03/30 یونس طلعت الباز دمحم خلیل 2066394 كفـءكفـء3172011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمالیةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/30 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة أسامھ اسماعیل اسماعیل المرسى صبح 2146444 كفـءكفـء12011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى اسالم  الحسینى الحسینى امین 2146958 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 مدرسة العبور االبتدائیة اسماء دمحم خلیل قشطة 1470435 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

2011/03/30  مدرسة شوقى عبده عبد هللا االبتدائیة السید أسعد دمحم طھ راشد 2167237 كفـءكفـء42011/03/30 أمین مكتبة

2011/03/30 مدرسة الجمالیة اإلعدادیة بنات امیره منصور عامر السید العطیوى 2161659 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

مدرسة مؤسسة الجمالیة  اإلبتدائیة 2011/03/30 میرفت دمحم دمحم طھ عبدهللا 2145952 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

2011/03/30 مدرسة الجمالیة االعدادیة بنین رشا دمحم دمحم ھدى 2151100 كفـءكفـء72011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

2011/03/30 مدرسةلجمالیة ع المھنیة رانیا احمد احمد مصطفى جاب هللا 2155826 كفـءكفـء82011/03/30 أخصائى نفسى

2011/03/30 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى فاطمھ الزھراء أحمد المھدى النجار 1473947 كفـءكفـء92011/03/30 أخصائى نفسى

2011/03/30 مدرسة خالد بن الولید االبتدائیھ اسراء حسن حسن العطوى 2151109 كفـءكفـء102011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 مدرسة ابو بكر الصدیق اإلبتدائیة الظریف احمد احمد خاطر 1472687 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجمالیة الرسمیة للغات 2011/03/30 ایمان عبدالفتاح عبده دمحم فرج 2153276 كفـءكفـء122011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 مدرسھ شلبى سماحھ  اإلبتدائیة تعلیم أساسى بسمة ابراھیم  منصور  مرسال 2078488 كفـءكفـء132011/07/05 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة رانیھ احمد الدمحمى الصایغ 2146978 كفـءكفـء142011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 مدرسة االمام دمحم عبده  اإلبتدائیة سعاد  اإلمام  دمحم ابراھیم الغیطانى 2151117 كفـءكفـء152011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات سعدیھ دمحم دمحم شلبى اسماعیل 2146966 كفـءكفـء162011/03/30 أخصائى اجتماعى

مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 سھام دمحم دمحم عویضھ 2180744 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمالیةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/30 مدرسة عمر بن عبد العزیز  اإلبتدائیة عبد اللطیف احمد الخضر المعاملى 2147949 كفـءكفـء182011/03/30 أخصائى اجتماعى

2011/03/30 مدرسة شحاتھ خفاجى  اإلبتدائیة تعلیم أساسى فاطمھ دمحم الشحات احمد الدسوقى 2147919 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة حوض عبد اللطیف  اإلبتدائیة 2011/03/30 ھانم دمحم ابو المجد مشعل 1474037 كفـءكفـء202011/07/05 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1990/09/01 السید السید على المسارع 2022724 كفـءكفـء212009/11/05 معلم أول أ

1991/12/01  مدرسةالجمالیة الثانویة للبنات ثروت أحمد دمحم سعود 1473870 كفـءكفـء222009/02/15 معلم أول أ

1995/09/01  مدرسةلیسا الجمالیة الثانویة المشتركة جھاد دمحم دمحم الجعبیرى 1449693 كفـءكفـء232012/09/20 دكتوراهمعلم أول أ

1991/09/01  مدرسةالجمالیة الثانویة للبنات دمحم على أبو المجد الدسوقى 1423406 كفـءكفـء242009/02/15 معلم أول أ

1992/07/03   مدرسةالجمالیة الثانویة التجاریة المشتركة ھشام خلیل یوسف البركان 1384575 كفـءكفـء252009/02/15 معلم أول أ

1987/11/01 مدرسة خالد بن الولید االبتدائیھ السیدة ابو العنین ابو العنین على 1414864 كفـءكفـء262009/02/15 معلم أول

1987/11/01 مدرسة الزھراء  اإلبتدائیة تعلیم أساسى أم ھاشم خلیل خلیل عیسى 1411184 كفـءكفـء272009/02/15 معلم أول

مدرسة مؤسسة الجمالیة  اإلبتدائیة 1989/04/19 زینب احمد عبد المقصود صالح 1400118 كفـءكفـء282009/11/05 معلم أول

مدرسة اللواء ابراھیم رضوان  اإلبتدائیة تعلیم أساسى 1992/12/01 على دمحم دمحم دمحم 1417853 كفـءكفـء292009/02/15 معلم أول

1997/12/01   مدرسةالجمالیة الثانویة التجاریة المشتركة فوزیة عزت دمحم باز 1421979 كفـءكفـء302009/02/15 معلم أول

1997/09/01 مدرسة الماموریة االعدادیھ تعلیم أساسى منى زاھر دمحم الغیطانى 1455888 كفـءكفـء312009/02/15 معلم أول

2011/07/05  مدرسةلیسا الجمالیة الثانویة المشتركة ابراھیم رجب وھبھ الرفاعى 2147944 كفـءكفـء322011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ ابراھیم دمحم ابراھیم عطوه الشامى 2388772 كفـءكفـء332011/07/05 معلم

مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/07/05 احمد ابراھیم احمد احمد الشبلى 2390942 كفـءكفـء342011/07/05 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/05 مدرسة شحاتھ خفاجى  اإلبتدائیة تعلیم أساسى احمد عبد الرحمن منصور احمد المسلمانى 2397375 كفـءكفـء352011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة دمحم الوصیف الدواخلى اإلعدادیة احمد دمحم فتحى دمحم الغریب 2146962 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة اللواء ابراھیم رضوان اإلعدادیة تعلیم اساسى أسامھ إبراھیم حسن عفیفى أبو الھوى 2124582 كفـءكفـء372011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة اإلعدادیة تعلیم أساسى اسامھ دمحم دمحم  مصطفى سعده 2258715 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

مدرسة الشبلى  اإلبتدائیة 2011/03/30 اسماء دمحم فتوح دمحم على 2147941 كفـءكفـء392011/03/30 معلم

2011/07/05  مدرسةالجمالیة الثانویة للبنات اسماء ھاشم احمد مصطفى النحاس 2155848 كفـءكفـء402011/07/05 معلم

مدرسة اللواء ابراھیم رضوان  اإلبتدائیة تعلیم أساسى 1992/03/23 اشرف الجرایحى اسماعیل ضیا 1434773 كفـءكفـء412009/02/15 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى اإلعدادیة تعلیم أساسى األنصارى دمحم عبد الفتاح البالسى 2141517 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

الجمالیة الرسمیة للعات االبتدائیة 2011/07/05 السید احمد على على یاسین 2358422 كفـءكفـء432011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة المحالوى اإلعدادیة تعلیم أساسى السید اسماعیل دمحم دمحم فوده 2365951 كفـءكفـء442011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى السید الخضر دمحم عطوه خاطر 2155817 كفـءكفـء452011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة احمد عرابى االبتدائیھ السید الصدیق السید مصطفى رفاعى 2358556 كفـءكفـء462011/07/05 معلم

2004/06/23   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات السید منصور مسعد منیع الشال 1634804 كفـءكفـء472009/02/15 معلم

2011/07/05 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى العربى نجاح دمحم طھ السید الكفافى 2392533 كفـءكفـء482011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة دمحم الوصیف الدواخلى اإلعدادیة القطب رفعت احمد  الرفاعى دمحم طھ 2365645 كفـءكفـء492011/07/05 معلم

مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 ام ھاشم سمیر طھ والى 2236798 كفـءكفـء502011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الماموریة االعدادیھ تعلیم أساسى ام ھاشم عبده فھمى دمحم عمر 2147062 كفـءكفـء512011/03/30 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمالیةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/30 مدرسة اللواء ابراھیم رضوان اإلعدادیة تعلیم اساسى ام ھاشم دمحم المتولى على فرحات 2146957 كفـءكفـء522011/03/30 معلم

مدرسة اللواء ابراھیم رضوان  اإلبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 امانى عبد الحمید دمحم حسن شرف 2147942 كفـءكفـء532011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة احمد عرابى االبتدائیھ امانى محمود الدمرداش النحاس 2151098 كفـءكفـء542011/03/30 معلم

2011/03/30  مدرسةالجمالیة الثانویة للبنات امل  دمحم عوض المھدى المھدى 2146959 كفـءكفـء552011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ امیرة دمحم  احمد المتولى شرف 2368459 كفـءكفـء562011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ امیره عوض الدمحمى حسین دمحم كراویھ 2147065 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشبلى 2011/07/05 امیره منصور على خیال 2363153 كفـءكفـء582011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى أیات فتح هللا  على مصطفى عبد هللا 2361545 كفـءكفـء592011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ ایمان احمد الخضر المعاملى 2375183 كفـءكفـء602011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة اإلعدادیة تعلیم أساسى ایمان الدسوقى موسى موسى العزونى 2142847 كفـءكفـء612011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى ایمان المھدى عبد السالم الشناوى 2361551 كفـءكفـء622011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى ایمان حامد السید شلبى المدنى 2146972 كفـءكفـء632011/03/30 معلم

ریاض أطفال المأموریة 2011/03/30 ایمان عطیھ مختار موسى 2155844 كفـءكفـء642011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة المأموریة  اإلبتدائیة تعلیم أساسى إیمان نبیھ الدسوقى عطا هللا 1471755 كفـءكفـء652011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى ایناس حامد السید شلبى المدنى 2147080 كفـءكفـء662011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة ابو بكر الصدیق اإلبتدائیة حامد حامد مصطفى الشبلى 2148011 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة حبیبھ  دمحم ابراھیم دمحم العیسوى 2151357 كفـءكفـء682011/03/30 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمالیةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/05 مدرسة خالد بن الولید االبتدائیھ حسناء جابر ھاشم بیھ 2362486 كفـءكفـء692011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى حسناء سعد التھامى ابراھیم حمامھ 2153597 كفـءكفـء702011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة عمر بن عبد العزیز  اإلبتدائیة حلمیھ الجرایحى ابوالمجد حسن عبدربھ 2153463 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة دمحم الوصیف الدواخلى اإلعدادیة حماده بدیع زكى دمحم الكفافى 2365374 كفـءكفـء722011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة شحاتھ خفاجى  اإلبتدائیة تعلیم أساسى حنان نزیھ مكارم طھ عبدهللا 2187532 كفـءكفـء732011/07/05 معلم

مدرسة مؤسسة الجمالیة  اإلبتدائیة 2011/03/30 خالد أحمد رفعت السید الحدیدى 1469243 كفـءكفـء742011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة  اإلبتدائیة تعلیم أساسى دعاء الحسینى الحسینى أمین 2152167 كفـءكفـء752011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة اللواء ابراھیم رضوان اإلعدادیة تعلیم اساسى دعاء دمحم طھ طھ الشین 2362379 كفـءكفـء762011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة الزھراء  اإلبتدائیة تعلیم أساسى دعاء دمحم على السید النجار 2151442 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى دیانا عزیز الشربینى رمضان 2147994 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الجمالیة االعدادیة بنین راندا سمیر الدمرداش  النحاس 2153581 كفـءكفـء792011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى اإلعدادیة تعلیم أساسى رانیا رضا ضیاء الدین الشین 2151468 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى رحاب  ھاشم محمود دمحم یسن 2151126 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 رشا السادات منصور سعد 2165246 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة  اإلبتدائیة تعلیم أساسى ریاض العبیدى ابوالمعاطى عرفات عبدربھ 2400121 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة االمام على بن ابى طالب  اإلبتدائیة ریھام اسامھ على حسن رفاعى 2151156 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الجمالیة اإلعدادیة بنات زینب   ابراھیم عبده دمحم السخرى 2153277 كفـءكفـء852011/03/30 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمالیةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/30 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى زینب احمد دمحم احمد عالم 2151205 كفـءكفـء862011/03/30 معلم

2011/03/30   مدرسةالجمالیة الثانویة التجاریة المشتركة زینب عادل دمحم وھبھ الریس 2155813 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

مدرسة اللواء ابراھیم رضوان  اإلبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 زینب ماجد السید العالوى 2155820 كفـءكفـء882011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى زینب دمحم ابراھیم المرسى عیسى 2363228 كفـءكفـء892011/07/05 معلم

مدرسة حوض عبد اللطیف  اإلبتدائیة 2011/03/30 زینب وھبھ دمحم عساسھ 2152147 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

ریاض أطفال المأموریة 2011/03/30 ساره إبراھیم أحمد الدسوقى 2123219 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

ریاض أطفال العبادلة 2011/07/05 سماح رأفت مسعد عبدالال 2363641 كفـءكفـء922011/07/05 معلم

2008/11/11 مدرسة دمحم الوصیف الدواخلى اإلعدادیة سماح سمیر عبده مسعد دمحم صالح 2361806 كفـءكفـء932011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة الماموریة االعدادیھ تعلیم أساسى سمر ابراھیم  احمد الدسوقى الرفاعى 2365371 كفـءكفـء942011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة عبد هللا الجزار  اإلبتدائیة سمر عیسى السید جاب هللا 2151145 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

ریاض أطفال مصطفى شلبى سماحھ 2011/07/05 سمر منصور على سالمھ الجوھرى 2367275 كفـءكفـء962011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة سمیر رضوان السید شقیره 2368449 كفـءكفـء972011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى سمیر دمحم عبده عبده على حبسھ 2364538 كفـءكفـء982011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة عبد هللا الجزار  اإلبتدائیة سناء عادل أحمد مطاوع 1474228 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى سھام احمد معوض ابو النجا 2135978 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

2011/03/30   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات سھام صبرى عبد السمیع عبد اللطیف 2193050 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

2005/07/01 مدرسة الجمالیة الجدیدة  اإلبتدائیة شریف احمد مجاھد سالم 2147957 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الجمالیةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/05 مدرسة المحالوى اإلعدادیة تعلیم أساسى شرین احمد دمحم احمد راشد 2361546 كفـءكفـء1032011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة اإلعدادیة تعلیم أساسى شیرین شوقى دمحم على حسن 2153262 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

یعمل بالدیوان 2007/08/01 شیرین عبد هللا اسماعیل  ابو النجا 2141525 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 شیماء  دمحم السید مصطفى عیسى 2151101 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

2011/03/30   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات شیماء طلعت زكى السید 2195585 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

2011/07/05  مدرسةالجمالیة الثانویة للبنات شیماء عادل  دمحم وھبھ طھ الریس 2371922 كفـءكفـء1082011/07/05 معلم

مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 شیماء دمحم ابراھیم ابراھیم الشین 2151366 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ شیماء نعیم محمود صالح 2147058 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ صابرین إبراھیم دمحم دمحم 2264566 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة اللواء ابراھیم رضوان اإلعدادیة تعلیم اساسى عامر دمحم السید عامرالعطیوى 2146426 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة دمحم یاسین الخمیسى  اإلبتدائیة تعلیم أساسى عباس دمحم یسرى عباس الرومى 2147968 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة شحاتھ خفاجى اإلعدادیة تعلیم أساسى عبیر دمحم ودیع مستجیر الدغیدى 2165186 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

2004/06/23   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات عزیز المرسى المرسى ابراھیم 1800092 كفـءكفـء1152009/02/15 معلم

2011/03/30 مدرسة شحاتھ خفاجى اإلعدادیة تعلیم أساسى عزیز دمحم طلعت دمحم شومان 2161670 كفـءكفـء1162011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى عالء احمد المحمودى المحمودى عبد الرحمن 2147054 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة اللواء ابراھیم رضوان اإلعدادیة تعلیم اساسى على الشحات ابراھیم النجار 2146975 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة اإلعدادیة تعلیم أساسى علیاء سعد التھامى حمامھ 2147928 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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مدرسة جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 علیاء عبدالمنعم المھدى رفاعى 2177418 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الجمالیة االعدادیة بنین غاده دمحم دمحم عوض نوار 2146968 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

2011/03/30 مدرسة شحاتھ خفاجى اإلعدادیة تعلیم أساسى فاطمھ ابراھیم حسب النبى الدغیدى 2146971 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة دمحم الوصیف الدواخلى اإلعدادیة فاطمھ ابو بكر الصدیق كسبھ 2151429 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى فاطمھ الزھراء عبدالكریم طھ السید األمیر 2145916 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى فاطمھ دمحم دمحم العوضى دمحم المر 2362051 كفـءكفـء1252011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة لمیاء دمحم عوض عطا القدوسى 2146973 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى لولھ احمد احمد االمام موسى 2361548 كفـءكفـء1272011/07/05 معلم

2004/07/04   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات ماجده احمد صبح ابراھیم الشرقاوى 1629660 كفـءكفـء1282009/02/15 معلم

2011/03/30 مدرسة دمحم الوصیف الدواخلى اإلعدادیة ماجده صبرى دمحم طلبھ دویدار 2153486 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

مدرسة عثمان بن عفان  اإلبتدائیة 2011/03/30 ماجده یوسف جاد الالیح 1468243 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى ماھر ماھر عبده عبدهللا 2366206 كفـءكفـء1312011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة الجمالیة اإلعدادیة بنات دمحم السید دمحم الشربینى عویضة 2160004 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة شلبى سماحھ اإلعدادیة تعلیم أساسى دمحم الھادى لبیب سالم ابراھیم 2165237 كفـءكفـء1332011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الجمالیة االعدادیة بنین دمحم عاطف فتحى الغریب 2164970 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

مدرسة اللواء ابراھیم رضوان  اإلبتدائیة تعلیم أساسى 2011/03/30 دمحم على دمحم زھیرى 2146965 كفـءكفـء1352011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة میت مرجا اإلعدادیة تعلیم أساسى دمحم دمحم عرفھ السید سعید 2141542 كفـءكفـء1362011/03/30 معلم
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2011/07/05 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى دمحم مسعد ابراھیم جاب هللا 2401799 كفـءكفـء1372011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة العبور االبتدائیة محمود دمحم مصطفى الصیاد 2147948 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة دمحم یاسین الخمیسى اإلعدادیة تعلیم أساسى مروة ابراھیم حسن عفیفى 2086570 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة فاطمة الزھراء اإلعدادیة تعلیم اساسى مروه طھ دمحم  دمحم راشد 2365464 كفـءكفـء1402011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة میت مرجا  اإلبتدائیة تعلیم أساسى مروه دمحم المھدى طھ النحاس 2145268 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة العبادلة اإلعدادیة تعلیم أساسى منال  سالمھ حسن سلیمان 2147939 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

ریاض عبد هللا الجزار 2011/07/05 منى فكرى دمحم اسماعیل شتا 2363876 كفـءكفـء1432011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة احمد عرابى االبتدائیھ نادیھ  صابر المتولى ابراھیم الحدیدى 2157081 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة االمام دمحم عبده  اإلبتدائیة ناریمان عبده ابراھیم سعده 2147077 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ نبیلھ حسن دمحم نصر 2185329 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

2011/07/05 مدرسة شحاتھ خفاجى اإلعدادیة تعلیم أساسى نجاة المتولى احمد دمحم موسى خاطر 2362197 كفـءكفـء1472011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة الوصیف الریس االعدادیھ نسمھ دمحم نبیھ سید احمد 2362738 كفـءكفـء1482011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة شلبى سماحھ اإلعدادیة تعلیم أساسى نسیم عزت حسن حسن قاسم 2390919 كفـءكفـء1492011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة نعیم القطب القطب عبد العزیز الشین 2151452 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

مدرسة الشبلى  اإلبتدائیة 2011/03/30 نھلھ دمحم احمد الشبلى 2147938 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة الجمالیة االعدادیة بنین نورا السادات منصور سعد 2165259 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

الجمالیة الرسمیة للغات 2011/07/05 نورا جالل دمحم الشبلى 2362377 كفـءكفـء1532011/07/05 معلم
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2011/03/30 مدرسة العبادلة  اإلبتدائیة تعلیم أساسى نیفین مجاھد العدل مجاھد 2151390 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى  اإلبتدائیة ھانى حامد سالم حامد 2180740 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

2011/03/30 مدرسة عبد هللا الجزار  اإلبتدائیة ھبھ دمحم سعد دمحم الكنانى 2152107 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

مدرسة حوض عبد اللطیف  اإلبتدائیة 2011/03/30 ھمت دمحم عبده المحمودى عثمان 2151378 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

2011/07/05   مدرسةالجمالیة الفنیة الصناعیة بنات ھناء عاطف عبده ابراھیم 2374909 كفـءكفـء1582011/07/05 معلم

2011/07/05 مدرسة نور الدین اإلعدادیة للتعلیم االساسى ھناء دمحم رضا السید السید حجازى 2361552 كفـءكفـء1592011/07/05 معلم

2011/03/30 مدرسة المحالوى اإلعدادیة تعلیم أساسى وفاء القطب  راضى الشین 2141535 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

مدرسة مؤسسة الجمالیة  اإلبتدائیة 2011/03/30 ولید حامد السید شلبى  المدنى 2147051 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم
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العقببین االعدادیة بنات 2011/03/30 بسمھ دمحم عبده احمد خضر 2022801 كفـءكفـء12011/03/30 أمین مكتبة

االرشاد اإلبتدائیة 2011/03/30 رحاب السید عید عبده السحراوى 2023050 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

االمام الحسین اإلبتدائیة 2011/03/30 رضا صالح على دمحم جلھوم 2216235 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 زینب عبد الغنى عبد الغنى دمحم برایا 1466500 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 شیماء احمد السید الخضیرى 1472421 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

اإلبتدائیة) ١(الباحثة رقم  2011/03/30 صدفھ السید العربي الغریب القشاوي 1472961 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

ابن سالم اإلبتدائیة 2011/03/30 فاتن السید محمود محمود عبد العاطى 1472918 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

السالم اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 دمحم ابراھیم السید طھ زھیرى 1472659 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم احمد البدوى السید دمحم شطا 2217328 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/03/30 محمود دمحم عبد الغني غنیم الشوه 1464852 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

العصافرة اإلعدادیة بنین 2011/03/30 مھا دمحم رضا على سلیمان 2022813 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

طارق بن زیاد اإلعدادیة بنبن 2011/03/30 ناھد كمال الدین الوصیف  حسن 2023066 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 نجوى عبد العظیم بھجت سالم 1474670 كفـءكفـء132011/03/30 أمین مكتبة

السیدة نفیسة اإلعدادیة بنات 2011/03/30 نجوى دمحم عبد هللا دمحم الحریرى 2022810 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/03/30 نور الھدى  على  دمحم مصطفى عید 2024188 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

الضھیراالعدادیة المشتركة 2011/03/30 ایمان دمحم احمد ابو سیف 2023065 كفـءكفـء162011/03/30 أخصائى نفسى

العقببین االعدادیة بنات 2011/03/30 فاطمة دمحم  الغریب عبده الملھاط 2022796 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى نفسى
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العقببین االعدادیة بنات 2011/03/30 فاطمة دمحم احمد رزق 2023103 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2009/07/01 افكار احمد فؤاد فتحى عیسى القشاوى 2023581 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

اإلبتدائیة) ١(الجمھوریة رقم  2011/03/30 السید السید دمحم العثملى حسین 2023599 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى اإلبتدائیة 2011/03/30 ایمان احمد السید حسن كمالو 1472785 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة العربیة اإلبتدائیة 2011/03/30 ایمان دمحم بدر بدر حمید 1472284 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 ایمان دمحم نجیب محمود الشربینى 1472916 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى اجتماعى

العروبة اإلبتدائیة 2011/03/30 ایناس احمد زغلول احمد الریس 1472089 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

الضھیر اإلبتدائیة 2011/03/30 حسن وحید شوقى حسن عزام 1460471 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھداء اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 دینا اسماعیل مصطفى اسماعیل السحراوى 1473944 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجزیرة القبلیة اإلبتدائیة 2011/03/30 رأفت ثابت كامل الدسوقى الطیب 1468980 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

النصر اإلبتدائیة 2011/03/30 رباب عبدااللھ فتحى ابو النجا 1442717 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 رحاب شعبان سعد على الزیني 1473370 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 سھى السید محمود المشاعلي 1470754 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2011/03/30 فاطمة السید السید راضى 1439332 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى اجتماعى

القطشة اإلبتدائیة 2011/03/30 كامل دمحم التمیمى كامل الحسینى 1472306 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم توكل حسن عبد النبى مبروك 1470441 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم على على یوسف عزام 1453995 كفـءكفـء342011/03/30 أخصائى اجتماعى
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ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم محروس احمد ابراھیم السحراوى 1455580 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى اجتماعى

الضھیر اإلبتدائیة 2008/09/15 محمود عبد الغنى رفاعى إبراھیم 1453293 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

اإلبتدائیة) ١(الباحثة رقم  2011/03/30 مدیحة طاھر دمحم دمحم النقیطي 1464677 كفـءكفـء372011/03/30 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2011/03/30 منال عبد الفتاح السعید الشوبرى 1423489 كفـءكفـء382011/03/30 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 نھلھ دمحم مصطفى دمحم البدرى 1468921 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

اإلبتدائیة) ٢(الباحثة رقم  2011/03/30 نھي عبد النبى احمد جمعھ الفار 1473008 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

النھضة اإلبتدائیة 2011/03/30 ھالة احمد العجمى الشوة 1433651 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود محمود على الجیزى التجاریھ/ الشھید  1985/12/01 حكمت حسن دمحم موسى 1390890 كفـءكفـء422009/11/05 معلم أول أ

الجزیرة القبلیة اإلبتدائیة 1992/11/01 ابو السعود السید البدوى مسعد دمحم 1441273 كفـءكفـء432009/02/15 معلم أول

السیدةعائشة اإلبتدائیة 1999/11/08 حربیة شحاتة على خلیل 1415370 كفـءكفـء442009/02/15 معلم أول

االرشاد اإلبتدائیة 1987/10/01 صالح دمحم احمد ابو النجا 1474462 كفـءكفـء452009/02/15 معلم أول

الجزیرة القبلیة اإلبتدائیة 2011/03/30 ابراھیم السید حسن حسان 1473879 كفـءكفـء462011/03/30 معلم

احمد عرابى اإلبتدائیة 2011/03/30 احمد احمد التمیمى الزغبى 1457713 كفـءكفـء472011/07/01 معلم

ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2011/03/30 احمد السید السید عبد العاطى 1470997 كفـءكفـء482011/03/30 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/07/05 احمد دمحم عبد الغنى ابو حسن 2374443 كفـءكفـء492011/07/01 معلم

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 احمد دمحم كامل كامل 1472402 كفـءكفـء502011/03/30 معلم

السیدةعائشة اإلبتدائیة 1996/08/01 احمد دمحم محمود الغول 1407799 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 احمد دمحم وھبھ سالم الشیخ 1472608 كفـءكفـء522011/03/30 معلم

احمد عرابى اإلبتدائیة 2011/03/30 اسماء احمد دمحم دمحم على النجدى 1471557 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/03/30 اسماء اسعد دمحم حسن خلیل 2055716 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

النھضة اإلبتدائیة 2011/03/30 اسماء دمحم عبدهللا دمحم الحریرى 1462168 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/03/30 اشرف دمحم شلبى حسن المشاعلى 2023058 كفـءكفـء562011/03/30 معلم

السیدة نفیسة اإلعدادیة بنات 2011/07/05 اعتماد السید ابراھیم الدیب 2295740 كفـءكفـء572011/07/01 معلم

الشروق اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 اكرام السید السید احمد ندا 2023863 كفـءكفـء582011/03/30 معلم

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2010/10/01 السید جمال السید خلیل شندى 2023580 كفـءكفـء592011/03/30 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2011/03/30 السید دمحم السید السید حبیش 2023862 كفـءكفـء602011/03/30 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/03/30 السیدة جمال دمحم المتولى الجیار 1472783 كفـءكفـء612011/03/30 معلم

الجماملة اإلبتدائیة 2011/03/30 السیده احمد السید إسماعیل 1469333 كفـءكفـء622011/03/30 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2008/08/01 الشیماء دمحم الحسینى حسن خصوان 1470034 كفـءكفـء632011/03/30 معلم

السالم اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 امال عبد الحمید عبد على ابراھیم سالم 1470948 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

السیدةعائشة اإلبتدائیة 2011/03/30 امانى اسعد دمحم حسن خلیل 1453064 كفـءكفـء652011/03/30 معلم

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 امانى السید السید عبد العال 1473101 كفـءكفـء662011/03/30 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/03/30 امانى عمر موسى  صبیحى 2024192 كفـءكفـء672011/03/30 معلم

العبور االبتدائیة 2011/03/30 امانى دمحم عوض داود 1471891 كفـءكفـء682011/03/30 معلم
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الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2008/08/01 امانى دمحم عوف دمحم بحیرى 1473215 كفـءكفـء692011/03/30 معلم

االرشاد اإلبتدائیة 2011/03/30 امل احمد ذاكى دمحم 1472037 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

الضھیراالعدادیة المشتركة 2011/03/30 امل العربى  السید  درویش 2023064 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/03/30 امل على  احمد على كعكورة 2023284 كفـءكفـء722011/03/30 معلم

النصر اإلبتدائیة 2011/03/30 امل فتحى عوض احمد  شلبى 1472309 كفـءكفـء732011/03/30 معلم

ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2011/03/30 اموره حسن السید حسن العفنى 2023044 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 امیرة ھندام ابراھیم على ھندام 1473753 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/03/30 امیره عبده حسن على الشامى 2022799 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

الوحدة العربیة اإلبتدائیة 2011/03/30 امیمة دمحم دمحم شالطة 1425246 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

ابن سالم اإلبتدائیة 2011/03/30 امینة السید المغربى اسماعیل 1438426 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

االمام الحسین اإلبتدائیة 2011/03/30 ایمان احمد احمد السید معروف 2216232 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

الخالیلھ اإلبتدائیة 2011/07/05 ایمان احمد عز الرجال دمحم ابوالورد عامر 2295599 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

االرشاد اإلبتدائیة 2011/03/30 ایمان اسماعیل افراج دمحم حمدى 1472636 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2008/08/01 ایمان عوض احمد عوض 1451110 كفـءكفـء822011/07/01 معلم

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2011/07/05 ایمان دمحم احمد شمیس 2295398 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2011/07/05 ایمان دمحم الخضرى شلبى مرزوق 2295719 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 ایمان دمحم عبد العظیم دمحم خلیل 2023063 كفـءكفـء852011/03/30 معلم
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ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2011/03/30 ایمان دمحم عبد الغنى اسماعیل الدسوقى 1472865 كفـءكفـء862011/03/30 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان محمود احمد حسن 2023055 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

العصافرة اإلعدادیة بنین 2011/07/05 ایمان نصرالدین حسن حسن حسین ھندام 2295823 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

ریاض اطفال القطشة 2011/07/05 ایمان یوسف ابو النور السید الرفاعى 2296221 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 ایمن خاطر زین دمحم الزالط 1472258 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

احمد ماھر الثانویة بنین 2011/03/30 ایناس احمد على رزق النجدى 2213355 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

السیدة نفیسة اإلعدادیة بنات 2011/03/30 ایناس حسن احمد حسن اسماعیل 2023104 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/07/05 بسمھ عبده عبده عبده عوض 2295759 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

طارق بن زیاد اإلعدادیة بنبن 2011/07/05 بشرى  دمحم فؤاد ابو شامھ 2295820 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/03/30 تامر دمحم دمحم ابراھیم رجب 2023736 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

العصافرة اإلعدادیة بنین 2011/03/30 جالل دمحم عبد السالم شلبى 2022816 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

احمد عرابى اإلبتدائیة 2011/03/30 جھاد حسن دمحم السید رضوان 1473554 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

ریاض اطفال ابو بكر الصدیق 2011/07/05 جیھان  الرفاعى ابراھیم خلیفھ 2297852 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2011/03/30 جیھان دمحم محمود غویبة 1460582 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2008/08/01 حسن فاضل احمد عبد المقصود رزق 1472010 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

المطریة الثانویة الصناعیة البحریة 2011/03/30 حسن مجدى عبد العزیز جبر 2203252 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2009/07/15 حسن دمحم على السید بعیلة 1466617 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 حكمت دمحم عبد الرحمن عبده حسن ھندام 1468801 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

السالم اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 حنان ابو بكر ابو بكر السید ھندام 1460436 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2011/03/30 حنان السید  دمحمالصدیق حسن غانم 2066799 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 حنان حسن  دمحم الداودى بدیر 2022532 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

السالم اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 حنان عبد القادر احمد كامل ھندام 2023585 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

احمد ماھر الثانویة بنین 2011/07/05 حنان عبد هللا الصدیق احمد فاید 2297935 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

طارق بن زیاد اإلعدادیة بنبن 2011/07/05 خدیجھ احمد دمحم سید احمد معیزه 2295758 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/03/30 دعاء ابراھیم الباز احمد الخولى 1472884 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2008/08/10 دعاء كمال عبد الرحمن دمحم الغنیمى 1471916 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2008/08/06 دعاء دمحم البدرى دمحم عبد القوى 1473631 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2011/07/05 دینا عبد الحمید عبد العزیز الغریب العوف 2295403 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ١(الجمھوریة رقم  2011/03/30 دینا فرج سلیمان السید راضى 2022522 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 رانیا حسن رشاد حسن الحماحمى 1473018 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

االرشاد اإلبتدائیة 2011/03/30 رباح السید عید عبده السحراوى 1470267 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 رحاب السادات معاطى مصطفى 1473224 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 رحاب ھاشم مسعد ابو النجا 2023582 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/07/05 رشا  رفعت حامد عبد هللا الحماحمى 2295825 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمد عرابى اإلبتدائیة 2011/03/30 رشا احمد دمحم راشد احمد 1473312 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2011/03/30 رشا محمود الھنیدى اسماعیل بعیلة 2023046 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 رضا احمد محمود ریان منصور 1473669 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

طارق بن زیاد اإلعدادیة بنبن 2011/07/05 رغده دمحم احمد سلیمان الریس 2295819 كفـءكفـء1232011/07/01 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/07/05 زینب حمزه حمزه مسعد صقر 2295828 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

االرشاد اإلبتدائیة 2011/03/30 سارة الغریب دمحم عبده صبح 1473356 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 سامح دمحم محمود على غویبھ 1472611 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

ریاض اطفال الشھید ابراھیم على السید 2011/07/05 سحر  مجاھد ابراھیم احمد الحطینى 2297845 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2011/03/30 سحر سعد سعد السید الملھاط 1472813 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

العصافرة اإلعدادیة بنین 2011/07/05 سحر عبد الرحمن عبد الرحمن السید عیسى 2295822 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

الجماملة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/05 سماح احمد شیبھ الحمد دمحم دمحم صبح 2295739 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

النصر اإلبتدائیة 2011/03/30 سماح السید نصر على قاسم 1473138 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

السیدة نفیسة اإلعدادیة بنات 2011/03/30 سماح دمحم العزازى مرزوق عطیة 2022812 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2011/07/05 سماح دمحم على حسن 2297903 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ١(الجمھوریة رقم  2011/03/30 سماح دمحم عید ورد 2025303 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

االرشاد اإلبتدائیة 2011/07/05 سمر محمود دمحم امبابي عبد الخالق 2295400 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

ریاض اطفال الحریة 2011/07/05 سمیحھ الغریب الغریب ابراھیم السمنودى 2295959 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 سمیرة فكرى الباز العبیدى 1472901 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/03/30 سمیرة دمحم المرسى النعامى 1409979 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/07/05 سناء محمود عبد الرازق سالم عشره 2297931 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

الوحدة العربیة اإلبتدائیة 2011/03/30 سھا بكر عبد القادر  ندا 2023720 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

طارق بن زیاد اإلعدادیة بنبن 2011/03/30 سوزان دمحم العزازى مرزوق عطیة 2023067 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

المطریة االبتدائیة 2011/03/30 سونھ  حسن السید ابو سمره كویفھ 1468670 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/03/30 شادیة دمحم وحید  حسن شلبى حسین 1454477 كفـءكفـء1432011/03/30 معلم

المطریة االبتدائیة 2011/03/30 شادیة مصطفى سلیمان دمحم الریس 1472071 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

دمحم حسن الجیار اإلعدادیة بنات 2011/03/30 شرین دمحم رجب احمد تقلو 2023729 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 شیماء عثمان دمحم عوض عامر 1473225 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 شیماء على دمحم الداودى عبد الحلیم 2023061 كفـءكفـء1472011/03/30 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/03/30 شیماء على دمحم السید بشیر 2178807 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

ابن سالم اإلبتدائیة 2011/03/30 شیماء دمحم دمحم  ابراھیم القماش 2022784 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2011/03/30 شیماء دمحم دمحم احمد حموده 1332538 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

ریاض اطفال النصر 2011/07/05 شیماء محمود عبد الرازق سالم عشره 2296219 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 شیماء مفرح علي على مطاوع 1464845 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

العبور االبتدائیة 2011/07/05 صبرى مجدى دمحم فھیم الصالحى 2297911 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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7438of 952 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2008/09/02 صفاء حسنى حسنى الناغیة 1472401 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

النھضة اإلبتدائیة 2011/03/30 صفیة مجاھد السید العاصى 1472868 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/03/30 طارق على على دمحم شطا 2023861 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

الجماملة اإلعدادیة المشتركة 2011/09/01 عادل ممدوح مصطفى الشوبرى 2295760 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2008/08/01 عبد الرحمن دمحم دمحم الصالحى 1463298 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

الشھداء اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 عبده دمحم زكى ابراھبم فیاض 1446934 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

االمام الحسین اإلبتدائیة 2011/03/30 عبیر السید على عبد الحلیم وھبة 1469041 كفـءكفـء1602011/03/30 معلم

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2011/03/30 عبیر عبد الغني احمد طرطور 1461289 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 عطیات دمحم صالح دمحم دمحم  الموافي 1469747 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2011/03/30 عفاف محمود ابراھیم جادو السویركى 1467313 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

العصافرة اإلعدادیة بنین 2011/07/05 عماد دمحم جاد الحق عبد الحلیم خلیل 2297979 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

العصافرة اإلعدادیة بنین 2011/03/30 عمرو عبد العظیم حسن دمحم خلیل 2022814 كفـءكفـء1652011/03/30 معلم

ابراھیم على دمحم السید/ الشھید  2011/03/30 عمرو دمحم عوف دمحم بحیرى 1472432 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

احمد عرابى اإلبتدائیة 2011/07/05 عمرو یوسف احمد دمحم العاصى 2295319 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

النصر اإلبتدائیة 2011/03/30 غادة محمود دمحم الرفاعى سید احمد 1470855 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

الضھیر اإلبتدائیة 2011/03/30 غاده عبد الرحمن عبد العال السید منسى 2027798 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

الوحدة العربیة اإلبتدائیة 2011/03/30 غاده دمحم صادق مھدى دمحم 2055704 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة اإلبتدائیة 2010/08/30 فاتن عبده احمد دمحم برایھ 2023062 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

العروبة اإلبتدائیة 2011/03/30 فاتن محمود محمود عبد الفتاح 1414494 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2008/10/01 فاطمة  سید توفیق ابراھیم سالم 2215185 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

السیدةعائشة اإلبتدائیة 2009/04/13 فاطمة ابراھیم احمد دمحم فاید 1474671 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

المطریة االبتدائیة 2011/03/30 فاطمة احمد الدسوقى ابراھیم الشامى 1472667 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

الوحدة العربیة اإلبتدائیة 2011/03/30 فاطمة الزھراء عادل دمحم القبارى 1473066 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 فاطمة السید عبده ابراھیم قاسم 1473252 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

المطریة االبتدائیة 2011/03/30 فاطمة السید دمحم سلیمان منسى 2023279 كفـءكفـء1782011/03/30 معلم

السالم اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 فاطمة رزق عبد الحمید عبد الحمید الموافى 1468036 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2008/08/01 فاطمة على عبدة الفقى 1472811 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 فاطمة فاضل احمدعبد المقصود رزق 1473293 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2011/03/30 فاطمة دمحم محمود عبد المولى 1468832 كفـءكفـء1822011/03/30 معلم

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 فاطمة مصطفى سلیمان الریس 1451968 كفـءكفـء1832011/03/30 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/07/05 فاطمھ عبده حسن على الشامى 2295763 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

ریاض اطفال العاشر من رمضان 2011/07/05 فتحیھ  السید دمحم السید الرفاعى 2295878 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ١(الجمھوریة رقم  2011/03/30 فینان اسعد دمحم خلیل 1447653 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

المطریة الثانویة الصناعیة البحریة 2011/03/30 لمیاء  رضوان عبده حسن السخرى 2203234 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اإلبتدائیة) ٢(الجمھوریة رقم  2011/03/30 لمیاء احمد شوقى دمحم دمحم 2022530 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 ماجده صبرى عبد المقصود عبد المقصود رزق 2023059 كفـءكفـء1892011/03/30 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/07/05 ماجده مصطفى مصطفى سعده 2297889 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم احمد دمحم ابراھیم صبح 1473714 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

الجزیرة القبلیة اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم احمد دمحم محمود 1409020 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم الحسینى حامد احمد خلیل 2023588 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم الرفاعى ابراھیم خلیفة 2023737 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم السید دمحم دمحم حجازي 1450007 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ٢(الباحثة رقم  2011/03/30 دمحم بدیع السید السید الصیاد 2338758 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

العصافرة اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم حسن حسن حسن صبح 1473851 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

المطریة االبتدائیة 2011/03/30 دمحم صالح عرفھ دمحم الملھاط 2023923 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

دمحم حسن الجیار اإلعدادیة بنات 2011/07/05 دمحم طھ محمود ابراھیم ابو الصفا 2295824 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2011/03/30 دمحم عبد البدیع عبده على عیسى 2023105 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2008/08/01 دمحم عبد الوھاب دمحم الحمار 1470830 كفـءكفـء2012011/03/30 معلم

االرشاد اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم عبده عبده عبد الرازق غنام 1473846 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

الجزیرة القبلیة اإلبتدائیة 2011/03/30 دمحم عبده دمحم الخیاط 1465339 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

السیدةعائشة اإلبتدائیة 2008/08/26 دمحم دمحم السید المحروق 1472491 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العروبة اإلبتدائیة 2011/07/05 محمود مسعد ابو المعاطى قاسم 2297978 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

ریاض اطفال النصر 2011/07/05 مرفت عبد المنعم عبد الجلیل  بدر حمید 2296218 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/07/05 مریم عبد السالم عبد الرحمن مصطفى الجیار 2295798 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

ابن سالم اإلبتدائیة 2011/03/30 مصطفى على عبد الغنى دمحم صالح 1460727 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/07/05 مصطفى مجدى مصطفى الشوبرى 2380610 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 ملكة عبده السید سالمھ 1473017 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

قاسم امین اإلبتدائیة 2011/03/30 منى صالح صالح النجدى 1472528 كفـءكفـء2112011/03/30 معلم

المطریة الثانویة الصناعیة البحریة 2011/03/30 منى عید عید داود 2203240 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

النصر اإلبتدائیة 2011/03/30 منى غریب احمد الشربینى 1472885 كفـءكفـء2132011/03/30 معلم

الشروق اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 مھا احمد رضا على على شطا 2023864 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

ریاض اطفال العروبة 2011/07/05 مھا سلیمان ابراھیم ابو سمره 2297871 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

العروبة اإلبتدائیة 2011/03/30 مھا دمحم عبده دمحم 2022245 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

محمود محمود على الجیزى التجاریھ/ الشھید  2011/07/05 مى السید فھمى السودانى حمید 2297938 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

الخالیلھ اإلبتدائیة 2011/03/30 میادة احمد دمحم دمحم حجازى 1473563 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

ریاض اطفال العاشر من رمضان 2011/07/05 میاده احمد السید غربیھ 2296244 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابراھیم على السید 2011/07/05 میاده السید دمحم حسن الناغیھ 2297847 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

السیدة نفیسة اإلعدادیة بنات 2011/07/05 نادیھ حسن دمحم السید الدسوقى ھندام 2295738 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحدة العربیة اإلبتدائیة 2011/03/30 نادیھ فتحى النجدى النجدى غنومة 1472645 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

على بن ابى طالب اإلبتدائیة 2011/03/30 نجاح عبد هللا ابراھیم حسین 1455221 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

طارق بن زیاد اإلعدادیة بنبن 2011/03/30 نجالء ثابت ابو النور احمد ضیف 2024189 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/03/30 نجالء محمود دمحم حمودة 1461031 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 نشوة دمحم محمود على غویبة 2211914 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2008/08/01 نفین احمد رجب احمد تقلو 1472861 كفـءكفـء2272011/03/30 معلم

دمحم حسن الجیار اإلعدادیة بنات 2011/07/05 نھاد دمحم احمد دمحم الدنجاوى 2295718 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الحریة اإلبتدائیة 2011/03/30 نھى  على على عبد العال صبیحى 2023060 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 نھى عبده محمود العاصى 1472059 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 نورا دمحم عبدالغنى اسماعیل الدسوقى 1468434 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

العروبة اإلبتدائیة 2011/03/30 ھالة دمحم رشاد السید ابراھیم 1425859 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ١(الجمھوریة رقم  2011/03/30 ھبة السید عبده عطیھ ابوسلیمة 1465345 كفـءكفـء2332011/03/30 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/03/30 ھبھ  محمود  عبد الرازق سالم عشره 2022520 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

العاشر من رمضان اإلبتدائیة 2011/03/30 ھبھ هللا  رمضان محمود شعیب 2023281 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/03/30 ھبھ جمال عبد الناصر  على  الجعیدى 2023579 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة اإلبتدائیة 2008/09/03 ھبھ عاطف دمحم العبیدى 1473286 كفـءكفـء2372011/03/30 معلم

السیدةعائشة اإلبتدائیة 2008/08/07 ھبھ دمحم البدرى دمحمعبد القوى 1469587 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

المطریةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/03/30 ھدى احمد دمحم سید احمد معیزه 2023056 كفـءكفـء2392011/03/30 معلم

ریاض اطفال النصر 2011/07/05 ھدى عبد السمیع احمد النبالوى 2297874 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

الشھداء اإلبتدائیة بالعصافرة 2011/03/30 ھدى فاروق ابراھیم دمحم حسن 2022570 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/07/05 ھدى دمحم عبد الغفار صالح على 2295779 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

ریاض اطفال العاشر من رمضان 2011/07/05 ھدى دمحم عبده دمحم حسن البدرى 2295983 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

صالح دمحم عبد العظیم الجمیعى/ الشھید 2011/07/05 ھدى دمحم یونس عبد العزیز وھدان 2295827 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

اإلبتدائیة) ١(الجمھوریة رقم  2011/03/30 ھویدا دمحم احمد دمحم الدنجاوى 1472364 كفـءكفـء2452011/03/30 معلم

عثمان بن عفان اإلعدادیة بنین 2011/07/05 وائل حسن المرسى على العاصى 2297917 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

العقببین االعدادیة بنات 2011/03/30 وائل دمحم المدنى احمد البالسى 2023057 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

ریاض اطفال النصر 2011/07/05 وفاء السید دمحم شلبى المتبولى 2296251 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

ریاض اطفال السیدة عائشة 2011/07/05 وفاء عثمان السید دمحم فاید 2297856 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

عبد المنعم سند االعدادیة بنین 2011/03/30 والء السید اسماعیل الصاوى سلیم 2024186 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

خالد بن الولید اإلبتدائیة 2011/03/30 ولید على على على الحمص 1460558 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

ابن سالم اإلبتدائیة 2011/03/30 یحى دمحم فوزى احمد ابو كحلة 1419723 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم
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ناصر الرسمیة للغات 2000/10/04 منى احمد ابراھیم حسن 1461688 كفـءكفـء12012/05/30 ماجیستیروكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

طناح الثانویة الحدیثة بنین 1986/12/01 شریف طلبھ شریف عوضین 1369255 كفـءكفـء22009/02/15 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

شریف فتوح القماش الفنیة المتقدمة/الشھید 1987/09/01 عماد فكرى حسن مصطفى 1407724 كفـءكفـء32009/02/15 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

المنصورة الثانویة الزراعیة 1988/11/01 إیمان دمحم شوقى حسن الجالى 1388858 كفـءكفـء42009/02/15 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

المنصورة الثانویة الزراعیة 1989/11/01 مرفت عبد الجلیل احمد دمحم 1379600 كفـءكفـء52009/02/15 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

شریف فتوح القماش الفنیة المتقدمة/الشھید 1988/09/18 دمحم یاسر دمحم محسن الشربینى الطنبولى 1410307 كفـءكفـء62009/11/05 أمین مكتبة أول  أ

شریف فتوح القماش الفنیة المتقدمة/الشھید 1988/01/17 مصطفى مسعد عبد الجلیل أبادة 1366710 كفـءكفـء72009/11/05 أمین مكتبة أول  أ

سندوب الثانویة بنات 2000/10/04 غاده حامد عبد الغنى دمحم 1473972 كفـءكفـء82012/05/30 ماجیستیرأمین مكتبة أول

میت االكراد االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 أحمد دمحم عبدالحمید على محمود 2048944 كفـءكفـء92011/03/30 أمین مكتبة

شجرة الدر االعدادیة بنات 2011/03/30 امیمة صابر رضوان دمحم رضوان 2067615 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

الفردوس اإلبتدائیھ بنات 2011/03/30 ایھ الكنانى عبد الفتاح ابراھیم 1440235 كفـءكفـء112011/03/30 أمین مكتبة

منیة سندوب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 حنان صالح الدین احمد شادى 2028438 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

سیدى عبد القادر 2011/03/30 رباب احمد اسماعیل حسن 2040298 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

میت عوام 2011/03/30 رحاب الطاھرى دمحم على جمعة 1474180 كفـءكفـء142011/03/30 أمین مكتبة

المنصورة الثانویة بنین 2011/03/30 رشا السید احمد احمد 2029840 كفـءكفـء152011/03/30 أمین مكتبة

الشھید محمود على سعید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ریھام حسن عبد هللا الشویحى 1472724 كفـءكفـء162011/03/30 أمین مكتبة

الملك الكامل االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ریھام سراج الدین دمحم ابراھیم 2076533 كفـءكفـء172011/03/30 أمین مكتبة
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كوم الدربى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سماح دمحم خلیل محمود 1469195 كفـءكفـء182011/03/30 أمین مكتبة

الفردوس اإلعدادیة بنات 2011/03/30 سھیر السید حامد محمود صبیح 2143487 كفـءكفـء192011/03/30 أمین مكتبة

ابن لقمان اإلعدادیة بنین 2011/03/30 شیرین ممدوح دمحم البرعى 2036967 كفـءكفـء202011/03/30 أمین مكتبة

العلم واالیمان االبتدائیھ المشتركة 2011/03/30 صباح احمد دمحم فارس 2389320 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

الفردوس االعدادیة بنین 2011/03/30 طارق دمحم حلمى دمحم المنذر 1443573 كفـءكفـء222011/03/30 أمین مكتبة

دیبو عوام االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ماجدة اسماعیل عبدالھادى عبدالجواد الزینى 2040562 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

میت االكراد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسین دمحم البنداري 1629775 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

االمام دمحم عبده االبتدائیة التجریبیة المشتركة 2011/03/30 دمحم یسرى حامد غبور 2052523 كفـءكفـء252011/03/30 أمین مكتبة

كفر الشنھاب 2011/03/30 مروه دمحم عبدالعزیز االصیاد 1470492 كفـءكفـء262011/03/30 أمین مكتبة

الفردوس االعدادیة بنین 2011/03/30 مى عطیة دمحم شلبى على 2076502 كفـءكفـء272011/03/30 أمین مكتبة

الشھید خالد دمحم الطوخى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 نھي السباعي ابراھیم علي 1422009 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

ثمرة الحیاة االعدادیة بنین 2011/03/30 نورا دمحم السید احمد 2032940 كفـءكفـء292011/03/30 أمین مكتبة

شھداء البقلیة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 ھالة دمحم عطیة شلبى 1400301 كفـءكفـء302011/03/30 أمین مكتبة

الناصرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبة أحمد محمود الغندور 2040566 فوق المتوسطفوق المتوسط312011/03/30 أمین مكتبة

األمام دمحم متولى الشعراوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 والء دمحم دمحم على العطار 2246703 كفـءكفـء322011/07/01 أمین مكتبة

المنصورة الثانویة الزراعیة 1986/12/01 سحر فتحى الصدیق الفداوى 1389291 كفـءكفـء332009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول  أ

جمیزة بلجاى االبتدائیة المشتركة 1985/05/27 ابوالفتوح ابراھیم ابراھیم عید 1361065 كفـءكفـء342009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول
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شھداء البقلیة االعدادیة المشتركة 1997/10/15 الھام عبد الخالق عبد المعین عوض 1752805 كفـءكفـء352009/02/28 أخصائى صحافة واعالم أول

االعدادیة المھنیة بالمنصورة 1995/11/16 حازم رزق على الفضالى 2032659 كفـءكفـء362009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

المالحة االبتدائیة المشتركة 1989/06/03 حسن فھیم عبد العزیز دمحم 1391105 كفـءكفـء372009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

الشھید ممدوح عثمان االبتدائیة المشتركة 1997/10/15 حمدیھ عبدالعال عبدالمجید مشالى 1380288 كفـءكفـء382009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

میت االكراد االبتدائیة المشتركة 1997/09/01 خالد جمعة امین على 1445588 كفـءكفـء392009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

على بن ابى طالب االعدادیة المشتركة 1996/09/01 سحر دمحم محمود احمد 1453290 كفـءكفـء402009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

المالحة اإلعدادیة المشتركة 1997/10/15 عالء الباز عرفات شیحھ 1394642 كفـءكفـء412009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

شركة السویس لالسمنت االعدادیة المشتركة 1996/12/01 دمحم ابوالقاسم المنسى ربھ 1587361 كفـءكفـء422009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

ثمرة الحیاة االعدادیة بنین 1997/02/15 مھا میالد عبد المالك ابراھیم 1474399 كفـءكفـء432009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

النقل البحرى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم شبكت عبد الفتاح دمحم حسن 541547 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فصول میت الصارم االعدادى 2002/05/01 بشیر دمحم عبد هللا عبدهللا عید 1463907 كفـءكفـء452011/02/14 أخصائى تكنولوجیا أول

الفردوس االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد السید عبدالمنعم الشربینى 2031134 كفـءكفـء462011/03/30 أخصائى نفسى

شركة السویس لالسمنت االعدادیة المشتركة 2004/07/01 امیرة سالم عباس شاھین 1471841 كفـءكفـء472009/02/15 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب االعدادیة المشتركة 2004/07/01 ایمان شفیق علي االبیدي 1470978 كفـءكفـء482009/11/05 أخصائى نفسى

الفردوس المتمیزة التجریبیة للغات 2011/03/30 ایمان عادل عبد الحمید العاصى 1474388 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

اویش الحجر االعدادیة المشتركة 2011/03/30 جورج غطاس انور منزى 2037296 كفـءكفـء502011/03/30 أخصائى نفسى

میت بدر خمیس االعدادیھ 2011/03/30 سھا دمحم سعد حجازى 2016262 كفـءكفـء512011/03/30 أخصائى نفسى
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طناح االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم االلفى دمحم االلفى 1473595 كفـءكفـء522011/03/30 أخصائى نفسى

الشیخ حسانین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مروه دمحم على حسن 2032900 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید خالد دمحم الطوخى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مریم شوقى شفیق حنا 1629774 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم احمد موسى سرحان كوم الدربى ع/الشھید  2004/07/01 نھا دمحم عوض السعید 1470017 كفـءكفـء552009/02/15 أخصائى نفسى

الشھداء بمیت جراح 2011/03/30 نوال السعید على محمود 2040565 كفـءكفـء562011/03/30 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1997/10/15 اسماء عبد المنعم السید السید 1442808 كفـءكفـء572009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

فصول تلبانة الثانوى 1997/02/26 حسن حسن دمحم خلیفة 2000437 كفـءكفـء582009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

میت جراح االعدادیة المشتركة 1998/03/08 دالیا دمحم كمال السعید 1452621 كفـءكفـء592009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

المنصورة الثانویة بنین 1994/07/11 دمحم على دمحم خضر 1628890 كفـءكفـء602009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

المالحة اإلعدادیة المشتركة 1995/04/08 منیرة نبیة دمحم المھدى 1780425 كفـءكفـء612009/02/15 أخصائى اجتماعى أول

كفر طناح االعدادیة 2011/03/30 أنھام دمحم دمحم عبد العزیز 1472695 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

برق العز الثانویة المشتركة 2011/03/30 تامر بدیر على على 1472254 كفـءكفـء632011/03/30 أخصائى اجتماعى

میت على االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دالیا حسین الباز على الشربینى 1472556 كفـءكفـء642011/03/30 أخصائى اجتماعى

فریدة حسان التجاریةبنات 2008/08/09 دعاء صالح الدین االیوبى دمحم عثمان 1436414 كفـءكفـء652011/03/30 أخصائى اجتماعى

سیدى یسن االبتدائیة المشتركة 2008/08/05 دعاء صالح محرز عبد الحمید 1470880 كفـءكفـء662011/03/30 أخصائى اجتماعى

النقل البحرى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ریھام یوسف السید سالمة 2086031 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم جوده السواح  ببرق العز/ الشھید الرائد  2011/03/30 سمیة اسامة العشرى العجمى 2076524 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد المنعم حامد 2011/03/30 سھیر محمود محمود دمحم رمضان 2082886 كفـءكفـء692011/03/30 أخصائى اجتماعى

الحواوشة للتعلیم االساسى  ابتدائى 2011/03/30 شیماء تھامى دمحم على 2023043 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزمار االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم ابراھیم احمد ابراھیم 1429749 كفـءكفـء712011/03/30 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة بطناح 2011/03/30 دمحم على على إبراھیم 1472899 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید ممدوح عثمان االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مروة شوقى دمحم عبدالرحیم 1474008 كفـءكفـء732011/03/30 أخصائى اجتماعى

الشھید عادل الملیجى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 مروة دمحم المھدى عامر 2093593 كفـءكفـء742011/03/28 أخصائى اجتماعى

الشھید النقیب عبد القادر على االعدادیة المشتركة 2011/03/30 مروة دمحم حامد حسن 2374556 كفـءكفـء752011/03/30 أخصائى اجتماعى

سندوب االبتدائیھ 2011/03/30 نجالء فؤاد عبد العزیز  السلكاوى 2051653 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت على التجاریة المشتركة 1985/09/01 أحمد دمحم أحمد سمرة 1626670 كفـءكفـء772009/02/15 معلم أول أ

معھد االمل صم 1989/12/15 اسعاد دمحم رفعت یوسف بركات 1397744 كفـءكفـء782009/02/15 معلم أول أ

ام المؤمنین ث بنات 1989/12/01 السید عباس المصیلحى ابو العزم 1393217 كفـءكفـء792009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1990/12/01 أم السید السید الشربینى إبراھیم 1422432 كفـءكفـء802009/02/15 معلم أول أ

ام المؤمنین ث بنات 1983/09/01 انجیل رزق ابراھیم جرجس 1373785 كفـءكفـء812009/02/15 معلم أول أ

ام المؤمنین ث بنات 1990/01/09 جمال أسعد متولي موافي 1417489 كفـءكفـء822009/02/15 معلم أول أ

المنصورة الثانویة بنین 1983/05/01 حسنى عزمى جمعھ دمحم 1357560 كفـءكفـء832009/02/15 معلم أول أ

االعدادیة المھنیة بالمنصورة 1988/09/27 حمودة عبد الفتاح حمودة عبد الفتاح 1377619 كفـءكفـء842009/11/05 معلم أول أ

المنصورة االلكترونیة 1986/09/01 سھى دمحم یحیى عبد المقصود متولي 1403330 كفـءكفـء852009/11/05 معلم أول أ

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت على التجاریة المشتركة 1990/10/01 شعبان جمعھ دمحم عویضھ 1412042 كفـءكفـء862009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1987/12/01 صابحة السید دمحم محمود تاج الدین 1405041 كفـءكفـء872009/02/15 معلم أول أ

میت عوام 1992/09/01 صالح مختار المتولى دمحم 1428857 كفـءكفـء882009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1989/09/01 صفاء دمحم عبد اللطیف صیام 1416162 كفـءكفـء892009/02/15 معلم أول أ

الشناوى الثانویة بنات بطناح 1987/12/01 طھ عبد الرازق یوسف بدر 2181126 كفـءكفـء902010/03/13 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1990/10/01 عایده حسن أحمد حسن 1418592 كفـءكفـء912009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1989/11/01 عبد الخالق شعبان عبدة عبد الخالق 1398462 كفـءكفـء922009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1990/09/01 عزه العدل السید الموافى 1422046 كفـءكفـء932009/02/15 معلم أول أ

فریدة حسان التجاریةبنات 1989/11/01 عفاف على السعید أبو شامة 1398012 كفـءكفـء942009/02/15 معلم أول أ

طناح الثانویة الحدیثة بنین 1987/01/01 فایزة أحمد إبراھیم دمحم البیومى 1370547 كفـءكفـء952009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1987/10/01 فكریة بھى الدین عبد الفتاح عماشھ 1388398 كفـءكفـء962009/11/05 معلم أول أ

معھد االمل للصم بالمنصورة 1978/09/01 مجدى شعبان سید احمد ابراھیم 1356221 كفـءكفـء972009/02/15 معلم أول أ

مدرسةالتربیة الفكریة بالمنصورة 1984/09/01 دمحم جالل صابر عبدالغنى 1399244 كفـءكفـء982009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1990/09/01 دمحم حلمى سالمة ابو زید 1788135 كفـءكفـء992009/11/05 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1987/07/12 محمود العدل احمد العدل 1356664 كفـءكفـء1002009/02/15 معلم أول أ

المنصورة الزخرفیة بنات 1985/09/01 مرفت السید أحمد شحاتھ 1375872 كفـءكفـء1012009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1988/09/20 مسعد محمود الزناتى العدل 1403758 كفـءكفـء1022009/02/15 معلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب المنصورةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت على التجاریة المشتركة 1988/09/01 مھا عبد الروف البیومى التلیس 1397034 كفـءكفـء1032009/02/15 معلم أول أ

المنصورة االلكترونیة 1985/09/01 ناھد دمحم زكى ابو النجا 1557253 كفـءكفـء1042009/02/15 معلم أول أ

المنصورة االلكترونیة 1985/09/01 نجالء مصطفى عبد العزیز فضل 1387409 كفـءكفـء1052009/02/15 معلم أول أ

المنصورة الزخرفیة بنات 1987/09/01 نفیسة احمد نجیب داود 1407940 كفـءكفـء1062009/02/15 معلم أول أ

المنصورة االلكترونیة 1986/09/01 ھدیر السید فھمى العزازى 1404472 كفـءكفـء1072009/02/15 معلم أول أ

معھد االمل صم 1985/09/01 ھناء احمد حسن شلبى 1387623 كفـءكفـء1082009/02/15 معلم أول أ

المنصورة االلكترونیة 1989/09/01 ھناء دمحم السید الھایشھ 1417607 كفـءكفـء1092009/02/15 معلم أول أ

المنصورة االلكترونیة 1985/09/01 وفاء عبد المحسن دمحم السید 1388024 كفـءكفـء1102009/02/15 معلم أول أ

میت على التجاریة المشتركة 1996/07/01 ابراھیم العزب احمد العزب 1383016 كفـءكفـء1112009/02/15 معلم أول

طناح الثانویة الحدیثة بنین 1997/10/15 ابو الیزید الشبراوى الشربینى غازى 1406821 كفـءكفـء1122009/02/15 معلم أول

الجالء االعدادیة بنین 1994/09/01 أحمد عبد الرؤف دمحم الطنطاوى 1445872 كفـءكفـء1132009/02/15 معلم أول

عمر بن عبد العزیزاالبتدائیةالتجریبیھ المشتركة 1986/09/01 احمد فوزى احمد العشرى 1415919 كفـءكفـء1142009/02/15 معلم أول

الجالء االعدادیة بنین 1997/10/15 أحمد دمحم فاروق دمحم  صبح 1361401 كفـءكفـء1152009/11/05 معلم أول

یعمل بالدیوان 1997/07/15 أحمد معوض شھاب عبد الجواد شھاب 1627623 كفـءكفـء1162009/02/15 معلم أول

االعدادیة المھنیة بالمنصورة 1988/09/01 اشرف احمد الموجي دمحم 1421745 كفـءكفـء1172009/02/15 معلم أول

عمربن الخطاب باویش الحجر 1988/11/01 اشرف فتحى ابومندور الدیب 1420839 كفـءكفـء1182009/02/15 معلم أول

میت على للتعلیم األساسي 1997/10/15 اكسم كمال عبدالطیف على 1389080 كفـءكفـء1192009/02/15 معلم أول

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االعدادیة المھنیة بالمنصورة 1988/09/01 السعید دمحم أحمد عبدالرحمن 2017694 كفـءكفـء1202009/11/05 معلم أول

میت جراح االعدادیة المشتركة 1987/11/01 السید عبدالحكیم حامد دمحم 1413900 كفـءكفـء1212009/02/15 معلم أول

تلبانة االعدادیة المشتركة 1997/09/01 إلھام زكریا محمود موسي 1475280 كفـءكفـء1222009/02/15 معلم أول

الشیخ حسانین االبتدائیة المشتركة 1989/09/01 أم ھاشم إبراھیم بدیر یس نجا 1427059 كفـءكفـء1232009/02/15 معلم أول

الشیخ حسانین 1996/09/01 امانى احمد عبد القادر ابراھیم 1458949 كفـءكفـء1242009/02/15 معلم أول

برق العز الثانویة المشتركة 1995/07/23 امل علي ابراھیم دمحم شحاتة 1408369 كفـءكفـء1252009/02/15 معلم أول

شاوة للفصل الواحد 1987/09/01 امورة عبد السالم احمد عبد العال 1384642 كفـءكفـء1262009/02/15 معلم أول

میت على التجاریة المشتركة 1997/09/01 ایمان دمحم السید عبد الھادى 1816708 كفـءكفـء1272009/02/15 معلم أول

الحواوشة االعدادیة المشتركة 1997/09/01 ایمن احمد احمد رزق 1435309 كفـءكفـء1282009/02/15 معلم أول

شجرة الدر االعدادیة بنات 1997/09/01 ایھاب دمحم عبدالغنى دمحم 1460816 كفـءكفـء1292009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1996/09/01 تامر دمحم حسین عبدالمجید 1454572 كفـءكفـء1302009/02/15 معلم أول

ثمرة الحیاة ع بنات بالمنصورة 1997/09/01 جیھان حسن دمحم زیدان 1456847 كفـءكفـء1312009/02/15 معلم أول

روضة عبداللطیف البغدادى 1997/09/01 حنان عبد الفتاح السعید سالم 1453453 كفـءكفـء1322009/02/15 معلم أول

شریف فتوح القماش الفنیة المتقدمة/الشھید 1997/09/01 خالد احمد محمود على 1431480 كفـءكفـء1332009/02/15 معلم أول

الشیخ حسانین االبتدائیة المشتركة 1988/09/01 خالد حسن منصور ابراھیم 1648558 كفـءكفـء1342009/02/15 معلم أول

١بلجاى  1988/09/01 راتدا حلمى عبد ربھ اسماعیل 1419425 كفـءكفـء1352009/02/15 معلم أول

الفردوس اإلبتدائیھ بنات 1992/09/01 رضا ابراھیم شبانھ السید 1441806 كفـءكفـء1362009/02/15 معلم أول

-----------------------------------

7438of 966 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت على التجاریة المشتركة 1997/12/02 رضا السید مصطفى الحنفى 1403843 كفـءكفـء1372009/02/15 معلم أول

میت بدر خمیس االعدادیھ 1996/09/01 زكیھ دمحم دمحم سالمھ 1452612 كفـءكفـء1382009/02/15 معلم أول

ابن لقمان اإلعدادیة بنین 1994/12/02 سحر عطیھ حسن حسن 1410644 كفـءكفـء1392009/02/15 معلم أول

المنصورة االلكترونیة 1997/09/01 سحر دمحم عبد العظیم صادق 1458481 كفـءكفـء1402009/02/15 معلم أول

میت جراح االعدادیة المشتركة 1997/09/01 سعید دمحم كمال السعید 1441268 كفـءكفـء1412009/02/15 معلم أول

المنصورة االلكترونیة 1992/09/01 سھیر عبد القادر توفیق دمحم 1427488 كفـءكفـء1422009/02/15 معلم أول

الزھراء 1988/11/01 سوسن دمحم عبدالمجید متولى 1413636 كفـءكفـء1432009/02/15 معلم أول

جمیزة بلجاى االبتدائیة المشتركة 1997/10/15 صادق عبدهللا صادق ابراھیم 1430934 كفـءكفـء1442009/02/15 معلم أول

العلم واالیمان االبتدائیھ المشتركة 1997/09/01 طارق دمحم الموافى صالح 1459104 كفـءكفـء1452009/02/15 معلم أول

المالحة االبتدائیة المشتركة 1998/12/28 عبد الفتاح فتحى عباس مصطفى 1462322 كفـءكفـء1462009/02/15 معلم أول

عمر بن عبد العزیزاالبتدائیةالتجریبیھ المشتركة 1996/12/01 عبد هللا مصطفى الغمرى الدسوقى 1445053 كفـءكفـء1472009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1997/10/15 عبدالفتاح دمحم القناوى السواح 1422026 كفـءكفـء1482009/02/15 معلم أول

االعدادیة المھنیة بالمنصورة 1994/12/13 عبیر حسن حسین صالح 1475585 كفـءكفـء1492009/02/15 معلم أول

المنصورة االلكترونیة 1995/09/01 عفاف احمد عبدالفتاح ابراھیم النوسانى 1449419 كفـءكفـء1502009/02/15 معلم أول

میت على التجاریة المشتركة 1997/12/02 عال دمحم جاد الغریب 1395386 كفـءكفـء1512009/11/05 معلم أول

ابوبكرالصدیق االبتدائیة المشتركة بأویش الحجر 2000/10/04 على دمحم نصر الدین دمحم أحمد الرفاعى 1459263 كفـءكفـء1522012/05/30 ماجیستیرمعلم أول

المنصورة الثانویة الجدیدة بنات 1996/09/01 غادة سمیر دمحم النبوي 1453510 كفـءكفـء1532009/02/15 معلم أول
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االیوبیة االعدادیة بنات 1994/12/01 فادیة ابراھیم السعید الغندور 1444967 كفـءكفـء1542009/02/15 معلم أول

الحواوشة للتعلیم االساسى  ابتدائى 1997/10/15 فاطمة عز الرجال أمین اإلمام 1428427 كفـءكفـء1552009/02/15 معلم أول

مجدى ابراھیم عبد العظیم بمیت لوزه/ الشھید  1997/10/15 كریمة یوسف السید یوسف 1399901 كفـءكفـء1562009/02/15 معلم أول

فریدة حسان التجاریةبنات 1994/11/28 مارى روفائیل غبلایر روفائیل 1400977 كفـءكفـء1572009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1991/09/01 مجدى عبدالفتاح احمد سالم 1435037 كفـءكفـء1582009/11/05 معلم أول

1997/09/01 دمحم جمال الدین عثمان  االعدادیة بنین سندوب دمحم ابراھیم عبدالعزیز ابو النجا 2181459 كفـءكفـء1592010/03/13 معلم أول

كوم الدربى االبتدائیة المشتركة 1987/09/01 دمحم احمد ابراھیم الوردانى 1416287 كفـءكفـء1602009/02/15 معلم أول

طناح الثانویة الحدیثة بنین 1994/10/13 دمحم جمعة عبد النبي دمحم 1811184 كفـءكفـء1612009/02/15 معلم أول

میت جراح االعدادیة المشتركة 1997/09/01 دمحم سعد دمحم یونس 1458327 كفـءكفـء1622009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1997/10/15 محمود ابو العنین ابو العنین الباز 1368091 كفـءكفـء1632009/02/15 معلم أول

الحواوشة للتعلیم االساسى  ابتدائى 1997/10/15 محمود عبده عبد الكریم علي 1370100 كفـءكفـء1642009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1997/10/15 محمود دمحم القناوى السواح 1421465 كفـءكفـء1652009/02/15 معلم أول

میت على التجاریة المشتركة 1997/09/01 محمود دمحم شریف عوضین 1459550 كفـءكفـء1662009/02/15 معلم أول

ثمرة الحیاة ع بنات بالمنصورة 1997/03/18 مریم فھمى عبد الباقى معوض 1460180 كفـءكفـء1672009/02/15 معلم أول

فصول تلبانة الثانوى 1997/09/01 مصطفى فرج عبد العزیز دمحم 1455616 كفـءكفـء1682009/02/15 معلم أول

م بشاوه.الشھید طیار سعد اسماعیل  ع 1998/03/01 منى سعود دمحم دمحم 2111193 كفـءكفـء1692009/11/05 معلم أول

الشیخ حسانین 1997/09/01 منى دمحم یسن حماد 1453732 كفـءكفـء1702009/02/15 معلم أول
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الشیخ حسانین االبتدائیة المشتركة 1987/09/01 مھا دمحم دمحم البھلول 1421464 كفـءكفـء1712009/02/15 معلم أول

الفردوس اإلعدادیة بنات 1992/07/04 مھا موسى عبد الحمید البدراوي 1426926 كفـءكفـء1722009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1997/10/15 ناھد عبدالمنعم محمود حسن غنیم 1410164 كفـءكفـء1732009/02/15 معلم أول

المنصورة الزخرفیة بنات 1992/09/01 نجوى محمود مصطفي علي 1440281 كفـءكفـء1742009/11/05 معلم أول

المالحة االبتدائیة المشتركة 1990/09/01 ھالھ محمود ابو غنیم ابراھیم 1429846 كفـءكفـء1752009/02/15 معلم أول

1995/09/01 دمحم جمال الدین عثمان  االعدادیة بنین سندوب ھاني دمحم فتوح دمحم 1449647 كفـءكفـء1762009/02/15 معلم أول

المنصورة االلكترونیة 1995/09/01 ھبھ السید سعد الدین زكى 1460301 كفـءكفـء1772009/02/15 معلم أول

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 1982/06/30 ھدى دمحم احمد على شریفة 1362001 كفـءكفـء1782009/02/15 معلم أول

١بلجاى  1997/10/15 ھشام عمر عبدة الجنیدى 2111720 كفـءكفـء1792009/11/05 معلم أول

میت بدر خمیس االعدادیھ 1995/09/01 وفاء البادي السعید الغرباوي 1459339 كفـءكفـء1802009/02/15 معلم أول

عثمان بن عفان االبتدائیة المشتركة باویش الحجر 1995/09/01 یاسر المتولى المتولى الكنانى 1432759 كفـءكفـء1812010/03/13 معلم أول

میت على التجاریة المشتركة 1995/12/26 یاسر لبیب احمد دمحم 1405252 كفـءكفـء1822009/02/15 معلم أول

ابن لقمان اإلعدادیة بنین 2011/03/30 وسام عادل حسن ابولیلة  2048821 كفـءكفـء1832011/03/30 معلم

الشھید النقیب عبد القادر على االعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد الشحات دمحم عامر 2165329 كفـءكفـء1842011/03/30 معلم

الفردوس االبتدائیة بنین 2011/03/30 أحمد سعد عبدالرحمن رزق 2047168 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

مدرسة میت خیرون االعدادى 2011/07/05 احمد عبد العال السعید القناوى 2285383 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

میت محموداالعدادیة المشتركة 2011/03/30 احمد عصام دمحم احمد 2166678 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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المؤھل 
األعلي

طناح االعدادیة بنات 2011/03/30 احمد مجدى دمحم زاید 2199450 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

منیة سندوب االعدادیة المشتركة 2011/07/05 احمد دمحم عبد المجید جاد 2343238 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

تلبانة االبتدائیھ 2011/03/30 احمد ممدوح متولى  الشربینى 2051655 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

المنصورة الثانویة بنین 2011/07/01 احمد نبیل دمحم السید الخولى 2149508 كفـءكفـء1912011/07/05 معلم

جمیزة بلجاي اإلعدادیة 2011/03/30 السید احمد ابراھیم عبدالعزیز 2169016 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 السیده على عبدالجلیل على 1473619 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

المالحة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 الطاھرة جالل المتولى فرج 2095615 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

عمر بن عبد العزیزاالبتدائیةالتجریبیھ المشتركة 2011/03/30 امانى دمحم امین دمحم 2362047 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

االمام دمحم عبده 2011/03/30 امل ابراھیم السید رمضان 2167916 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

الفردوس المتمیزة التجریبیة للغات 2011/03/30 أمیر دمحم السید دمحم على صالح 2046403 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

طناح اإلعدادیة المشتركة للتعلیم األساسي 2011/03/30 امیرة ماھر عبد المعز احمد عبد الكریم 2171518 كفـءكفـء1982011/03/30 معلم

روضة منیةسندوب 2004/07/01 امیرة دمحم حسنى الشربینى 1471641 كفـءكفـء1992009/02/15 معلم

النصر 2011/03/30 أمیرة محمود سعد محمود 2077019 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

سندوب الثانویة بنات 2011/07/05 امینة ابوالعز یوسیف ابوالعز 2151064 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

طناح المشتركة للتعلیم االساس 2011/03/30 انتصار عمر محمود على 1450930 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

ثمرة الحیاة االعدادیة بنین 2011/03/30 ایفیلین نصیف فؤاد راغب 2049803 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

تلبانة االبتدائیھ 2011/03/30 ایمان احمد عبد الرحمن عنانى 2077554 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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بحقیرة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان حسین دمحم دمحم عمر 2394268 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

الناصرة االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ایمان على بدوى الدھشان 2047959 كفـءكفـء2062011/03/30 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة المطورة 2011/03/30 ایناس فتحى عبدالعال أحمد الشربینى 2047131 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

)الحدیثھ سابقا(الشھید دمحم جمال سلیم  2011/03/30 ایھاب یوسف نابلیون یوسف 2041139 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

روضة المالحة 2011/03/30 جیھان عبدالمنعم حسانین الحنفى 2165366 كفـءكفـء2092011/03/30 معلم

منیة سندوب االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 حسن حسن دمحم أبواالسعاد 2086029 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

میت االكراد 2011/07/01 حسنات سامى ابراھیم السید 2386895 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

میت عزون االعدادیة المشتركة 2011/03/30 حمدى المتولى سعد حبیب رفاعى 2147791 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

شریف فتوح القماش الفنیة المتقدمة/الشھید 2004/07/01 حمدى عوض دمحم ابو زید 1476427 كفـءكفـء2132009/02/15 معلم

بحقیرة االبتدائیة 2011/03/30 حنان الموافى فتوح على 2083628 كفـءكفـء2142011/03/30 معلم

دمحم دمحم العیسوى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دعاء رزق األمام عامر 1473831 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

معھد االمل للصم بالمنصورة 2008/08/14 دعاء دمحم صبرى احمد مشعل 1474057 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

جاد الحق على جاد الحق االعدادیة بنین 2011/03/30 دعاء دمحم عبد العزیز عبد الحفیظ 1468014 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

2011/03/30 دمحم جمال الدین عثمان  االعدادیة بنین سندوب دینا احمد عبدالمنعم ابوالنجا 2046402 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

ابو الشوارب االعدادیة للتعلیم االساسى 2009/07/05 دینا احمد دمحم سعید 2375744 كفـءكفـء2192011/07/05 معلم

م بشاوه.الشھید طیار سعد اسماعیل  ع 2011/03/30 دینا فتحى السید المنسى 2036962 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

الشھید عادل الملیجى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دینا مصطفى الحسینى طرباى 2048841 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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كفر االمشوطى 2011/03/30 راضى سامح طة محمود 1473305 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

سلنت 2011/07/05 رانیا ابراھیم دمحم النبوى 2382381 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیزاالبتدائیةالتجریبیھ المشتركة 2010/08/27 رانیا الدمحمى أحمد عطیة جمعة 2083363 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

كوم الدربى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 رانیا عبد الوھاب احمد امین طھ 2046489 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

فصول كفر االمشوطى اعدادى 2011/03/30 رحاب السعید بركات الجناینى 2162121 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة التجریبیة المشتركة 2011/03/30 رحاب دمحم احمد دمحم 2039958 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

الشناوى الثانویة بنات بطناح 2011/03/30 رشا الحسینى دمحم احمد 2051584 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

ابوبكرالصدیق االبتدائیة المشتركة بأویش الحجر 2011/03/30 روضھ رافت عبدالفتاح سلیمان 1473480 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

الجالء االعدادیة بنین 2011/03/30 ریھام السید ابراھیم مراد 2165580 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

الحواوشة للتعلیم االساسى  ابتدائى 2011/03/30 سارة أحمد رمضان عبدالحلیم 2023045 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

اللواء دمحم المراكبى االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 ساره عبدالفتاح دمحم السعید 2395744 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 سعاد سید عبدالواحد دمحم 2366039 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

طناح الثانویة الحدیثة بنین 2011/07/05 سعاد عبدالكریم عبداللة البدراوى 2151681 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

میت على االعدادیة بنین 2011/03/29 سلوى جمعة السعید االلفى 2092039 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

میت خیرون االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 سلوى نفاد عبد الحمید دمحم 2393676 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

جمال عبد النبى بالزقلى 2011/03/30 سماح دمحم محمود مصطفى 2031131 كفـءكفـء2372011/03/30 معلم

میت خمیس االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 سمر الحسینى البدرى دمحم 2049023 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة المطورة 2011/07/05 سمر جالل عبید عبد الغفار 2390110 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

مجدى ابراھیم عبد العظیم بمیت لوزه/ الشھید  2011/03/30 شادیة عبد الكریم عبد هللا البدراوى 1461430 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

الزمار اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شربات دمحم على نافع 2077024 كفـءكفـء2412011/03/30 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة المشتركة 2011/06/30 شھناز حلمى ماھر ابراھیم 2205364 كفـءكفـء2422011/07/03 معلم

روضة كفر االمشوطى 2011/07/01 شیماء السعید السید السید 2398082 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

الشھید خالد دمحم الطوخى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شیماء السید السعید دمحم 2046409 كفـءكفـء2442011/03/30 معلم

طناح اإلعدادیة المشتركة للتعلیم األساسي 2011/03/30 شیماء السید الطنطاوى العدل 2076530 كفـءكفـء2452011/03/30 معلم

سندوب االبتدائیھ 2011/03/30 شیماء المتولى على المتولى 2086028 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

میت االكراد االعدادیة المشتركة 2011/03/30 شیماء صالح على احمد 2014225 كفـءكفـء2472011/03/30 معلم

میت محموداالعدادیة المشتركة 2011/03/30 شیماء دمحم دمحم  العجمى 2096583 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شیماء محمود فتوح عثمان 1473577 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

الشھید عادل الملیجى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 شیماء یسرى دمحم الحسینى 2086026 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

دمحم دمحم العیسوى االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 طھ سعد احمد دمحم بكر 1489695 كفـءكفـء2512009/11/05 معلم

منیة سندوب االعدادیة المشتركة 2011/07/05 عادل دمحم نبیل عبدالوھاب رزق 2369580 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

عبد اللطیف البغدادى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عالیھ دمحم رشدى معوض 1473687 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

الشھید احمد البلتاجى االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عبیر سعید عبد الباقى حسنین 1473635 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

المنصورة الثانویة الجدیدة بنات 2011/07/05 عثمان عبدالغنى ابراھیم رجب 2154213 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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نقیطة االبتدائیھ المشتركھ 2003/07/01 عزة دمحم رمضان شادى 1470685 كفـءكفـء2562009/02/15 معلم

كوم بنى مراس االعدادیة المشتركة 2011/03/30 عزیزه رزق البیومى امین 2147782 كفـءكفـء2572011/03/30 معلم

میت االكراد االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عطیات قدرى اسماعیل دمحم 2051640 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

سیدى عبد القادر 2011/03/30 عال عادل ابراھیم سلیمان 2049040 كفـءكفـء2592011/03/30 معلم

١بلجاى  2004/07/01 على دمحم على المرسى 1489461 كفـءكفـء2602009/02/15 معلم

دمحم احمد موسى سرحان كوم الدربى ع/الشھید  2011/03/30 على مدحت جودة على 1465301 كفـءكفـء2612011/03/30 معلم

جدیدة الھالھ 2011/03/30 علیاء مصطفى كامل توفیق 2153799 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

میت محموداالعدادیة المشتركة 2011/03/30 عمر دمحم عمر حسن 2176905 كفـءكفـء2632011/03/30 معلم

طناح االعدادیة بنین 2011/03/30 عمرو محمود على حسین دمحم 2174688 كفـءكفـء2642011/03/30 معلم

فصول اعدادى كفر الشنھاب 2011/03/30 فاتن ابراھیم عبدالغفار مصطفى 2165577 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

الخلیج االعدادیة المشتركة 2008/03/30 فاطمة على دمحم  طلبة 2117381 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

العلم واالیمان االبتدائیھ المشتركة 2011/03/30 فخرى میالد أسعد ذكى 2086025 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

كفر طناح االعدادیة 2011/03/30 كریمة دمحم السید ضیف 2022536 كفـءكفـء2682011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة المشتركة بطناح 2011/03/30 لمیاء عبد العزیز عبد البارى احمد 2006142 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

ناصر الرسمیة للغات 2011/03/30 لمیاء فتوح مرسى على 2172900 كفـءكفـء2702011/03/30 معلم

شھداء البقلیة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم ابراھیم دمحم ھمام 1468676 كفـءكفـء2712011/03/30 معلم

الشھید محمود على سعید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 دمحم الدیاسطى عبد الحمید دمحم خلیل 2009666 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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)الحدیثھ سابقا(الشھید دمحم جمال سلیم  2011/07/01 دمحم حسن عبدالمعطى شرارة 2370615 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

دمحم احمد موسى سرحان كوم الدربى ع/الشھید  2011/03/30 دمحم رمضان العوضى حبیب 1473542 كفـءكفـء2742011/03/30 معلم

جاد الحق على جاد الحق االعدادیة بنین 2011/07/05 دمحم عبدالحمید فوزى النیاتى 2321818 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

نقیطة االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/30 دمحم عبدالمحسن دمحم الغریب 1471512 كفـءكفـء2762011/03/30 معلم

سندوب االعدادیة بنات 2009/03/30 دمحم عصام فھمى السید ھیت 1474316 كفـءكفـء2772011/03/30 معلم

١بلجاى  2011/03/30 دمحم فاروق احمد فؤاد 2144837 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

كفر طناح االعدادیة 2011/03/30 دمحم فكرى عبدالرحمن دمحم 2181019 كفـءكفـء2792011/03/30 معلم

الشھید النقیب عبد القادر على االعدادیة المشتركة 2011/07/05 دمحم دمحم كمال السعید سلیمان 2383387 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

الفردوس اإلبتدائیھ بنات 2011/03/30 محمود احمد السید سلیمان 2045080 كفـءكفـء2812011/03/30 معلم

طناح االعدادیة بنین 2011/03/30 محمود عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 2176912 كفـءكفـء2822011/03/30 معلم

دیبو عوام االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مرفت حامد محمود دمحم 2341520 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیزاالبتدائیةالتجریبیھ المشتركة 2011/07/01 مروة سعد السید دمحم الشورى 2387342 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

روضة الشھید عادل الملیجي 2011/03/30 منار السعید مصطفى المغلوب 2031099 كفـءكفـء2852011/03/30 معلم

م بشاوه.الشھید طیار سعد اسماعیل  ع 2011/07/01 منى على دمحم على 2377321 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

روضةمیت خیرون 2011/07/01 مى السید المھدى ابراھیم 2385030 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

الشیخ حسانین االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 میادة عبدة السعید شعیب 2047128 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

تلبانة االعدادیة المشتركة 2011/03/30 میرفت اسماعیل السید عامر 2059004 كفـءكفـء2892011/03/30 معلم
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الشھداء بمیت جراح 2004/07/01 ناھد عبد المعبود زكى دمحم 1468461 كفـءكفـء2902009/02/15 معلم

میت االكراد 2011/03/30 ناھد نزیة اسماعیل دمحم 2031129 كفـءكفـء2912011/03/30 معلم

الشھید جمال عبدالنبى االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نجالء السعید ممدوح مصطفى 2040564 كفـءكفـء2922011/03/30 معلم

دبو عوام 2011/03/30 نجالء فتحى على عبدالحمید 2031122 كفـءكفـء2932011/03/30 معلم

فصول اعدادى كفر الشنھاب 2004/07/01 نجالء دمحم دمحم الشحات یوسف 1477501 كفـءكفـء2942009/11/24 معلم

االقباط 2011/03/30 نرمین ودیع فھیم اسكندر 2079181 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

برق العز الثانویة المشتركة 2011/03/30 نسرین جبر محمود جبر 2035082 كفـءكفـء2962011/03/30 معلم

میت بدر خمیس االعدادیھ 2011/03/30 نسرین مصطفى یسن على عبد الرحمن 2058977 كفـءكفـء2972011/03/30 معلم

المنصورة الزخرفیة بنات 2011/07/01 نسمة السید دمحم جمال مراد 2375604 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

طناح االعدادیة بنین 2011/03/30 نشوى الشحات صدقى ابوالمعاطى 2096589 كفـءكفـء2992011/03/30 معلم

مجدى ابراھیم عبد العظیم بمیت لوزه/ الشھید  2011/03/30 نھال نشأت على العدل 1474079 كفـءكفـء3002011/03/30 معلم

ناصر الرسمیة للغات 2011/03/30 نھلة محمود الزینى دمحم 2165589 كفـءكفـء3012011/03/30 معلم

الجالء االعدادیة بنین 2011/03/30 نھى نبیل احمد السید منتصر 2047327 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

سندوب الفنیة الصناعیة 2011/03/30 نھى نبیل عبدالعزیز على 2086023 كفـءكفـء3032011/03/30 معلم

برق العز االعدادیة المشتركة 2011/03/30 نیرمین احمد جاد دمحم حجاج 2082570 كفـءكفـء3042011/03/30 معلم

الزھراء 2011/03/30 نیفین الشربینى محمود عوض 2076537 كفـءكفـء3052011/03/30 معلم

السید السید عبده بسلكا/ الشھید  2011/03/30 ھانم عبدالفتاح مصطفى ابراھیم 2049034 كفـءكفـء3062011/03/30 معلم
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شجرة الدر االعدادیة بنات 2011/03/30 ھانى غطاس انور مترى 2041332 كفـءكفـء3072011/03/30 معلم

م بشاوه.الشھید طیار سعد اسماعیل  ع 2011/03/30 ھانى دمحم عباس رجب 2044781 كفـءكفـء3082011/03/30 معلم

الزمار اإلبتدائیة المشتركة 2005/12/15 ھانى محمود محمود على 1471251 كفـءكفـء3092011/03/30 معلم

ثمرة الحیاة ع بنات بالمنصورة 2011/03/30 ھبة أسعد مصطفى مصطفى شھبو 2047129 كفـءكفـء3102011/03/30 معلم

روضةمیت خیرون 2011/07/05 ھبة دمحم ابراھیم زھران 2295458 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

تلبانة االبتدائیھ 2011/03/30 ھبھ احمد عبد الوھاب ابو سالم 2032897 كفـءكفـء3122011/03/30 معلم

العلم واالیمان االبتدائیھ المشتركة 2011/03/30 ھبھ دمحم جمعة خلف 1471149 كفـءكفـء3132011/03/30 معلم

الحواوشة للتعلیم االساسى  ابتدائى 2011/03/30 ھدى دمحم ابراھیم دمحم صالح 1473389 كفـءكفـء3142011/03/30 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة التجریبیة المشتركة 2011/03/30 ھشام عبدالفتاح حسین مدین 2045084 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

جاد الحق على جاد الحق االعدادیة بنین 2011/03/30 ھناء احمد حامد رمضان 2035339 كفـءكفـء3162011/03/30 معلم

ناصر الرسمیة للغات 2011/03/30 ھند دمحم العباسى حسن 2178843 كفـءكفـء3172011/03/30 معلم

الفردوس االبتدائیة بنین 2011/03/30 ھیبھ احمد عبدالغنى عبدالواحد 1472853 كفـءكفـء3182011/03/30 معلم

الشھید ممدوح عثمان االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 وجیھھ زینھم عبد الھادى عبد القادر 1489817 كفـءكفـء3192009/11/05 معلم

میت االكراد االبتدائیة المشتركة 2011/07/05 والء الدسوقى حسن محمود المیر 2386847 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة المشتركة 2011/03/30 والء السید أحمد ربیع 2165581 كفـءكفـء3212011/03/30 معلم

الفردوس المتمیزة التجریبیة للغات 2011/03/30 والء العدل دمحم العدل 2051631 كفـءكفـء3222011/03/30 معلم

اللواء دمحم المراكبى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 یشیرة عبد المنعم حسن دمحم 2398065 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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األعلي

اعدادي- البدراوي والحسیني للتعلیم األساسي  1997/10/15 وجدى زینھم الدمرداش حرب 1490118 كفـءكفـء12009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

١المشتركة  2011/03/30 امل سلیمان دمحم سلیمان 2161025 كفـءكفـء22011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

تیرة االعدادیة 2011/03/30 حمدى احمد حافظ دمحم 2176930 كفـءكفـء32011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

المستشار یونس الصباحى 2011/03/30 سعد صالح عوض المتولى 2161037 كفـءكفـء42011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالعزیز العیسوى 2011/03/30 شیماء كامل دمحم كامل 2167957 كفـءكفـء52011/04/06 أخصائى صحافة وإعالم

كفر االبحر االعدادیة 2011/03/30 عبدالحى عبدالحمید سلمان سالم 2168914 كفـءكفـء62011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الوھاب شلبى االعدادیة 2011/03/30 عبدالوھاب عصام عبدالوھاب السعید 2165343 كفـءكفـء72011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

محمود مختار 2011/03/30 كریمة حسن عبدالنبى حامد 2167761 كفـءكفـء82011/04/06 أخصائى صحافة وإعالم

٢السید حمام بكفراالبحر 2011/03/30 نجالء صابر فھیم عبدالعزیز 2160979 كفـءكفـء92011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 نوره عادل محمود احمد 2176408 كفـءكفـء102011/07/05 أخصائى نفسى

١بانوب  2005/11/26 سحر عبد الحمید حسب رزق 1490030 كفـءكفـء112011/07/05 أخصائى اجتماعى

سیدى عبد العزیز الدرینى 2011/03/30 عابد عبدالقادر دمحم على 2170152 كفـءكفـء122011/07/05 أخصائى اجتماعى

٢السید حمام بكفراالبحر 2011/03/30 عبیر جمعة عبد الشافى الشربینى 1490434 كفـءكفـء132011/07/05 أخصائى اجتماعى

٢بانوب  2011/03/30 فھیمة جمعة احمد الحداد 2165315 كفـءكفـء142011/07/05 أخصائى اجتماعى

كفر االبحر االعدادیة 1993/08/20 مسعد محمود عبد القادر إبراھیم 1478709 كفـءكفـء152008/11/24 معلم أول أ

١بانوب  2002/05/01 السید االحمدى الحسینى الششتاوى خلیل 1489621 كفـءكفـء162011/02/24 معلم أول

الطیبة االعدادیة 2002/05/01 جیھان مختار دمحم محمود 1476797 كفـءكفـء172011/02/24 معلم أول

-----------------------------------

7438of 978 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نبروةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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التربیة الفكریة بنبروة 1992/11/01 حلمى دمحم سلیمان على 1490418 كفـءكفـء182008/11/24 معلم أول

عزبة السكن االعدادیة تعلیم اساسى 2002/05/01 حمدینو یسرى السعید احمد جاد 1478161 كفـءكفـء192012/05/30 دكتوراهمعلم أول

روضة أطفال نبروه 1997/09/01 عزیزه بشا ره صبحى جرجس 1478788 كفـءكفـء202009/02/15 معلم أول

نبروه االعدادیة بنین 2000/10/04 دمحم حامد رشاد أحمد 1462716 كفـءكفـء212012/05/30 دكتوراهمعلم أول

روضة إبستو 1997/09/01 ھویده عبد الرحمن قابیل عرفھ 1478764 كفـءكفـء222009/02/15 معلم أول

عبد النبى زیادة 2011/03/30 ابوقصیبة دمحم فرج ابوقصیبة محمود 2156133 كفـءكفـء232011/03/30 معلم

سعد الشربینى الصناعیة 2011/03/30 أحالم فرج محمود فرج 2167776 كفـءكفـء242011/03/30 معلم

ابتدائي- أ . الشھید دمحم یاسر البكراوي ت 2011/03/30 احمد اسماعیل ذكى الشوربجى 2167940 كفـءكفـء252011/03/30 معلم

افنیش 2009/03/30 احمد السید عبدالفتاح سلیمان 2166668 كفـءكفـء262011/03/30 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 احمد شریف دمحم مندور 2176927 كفـءكفـء272011/03/30 معلم

طبنوھا االعدادیة 2011/07/05 احمد عبد هللا عبد النبى دمحم 2366311 كفـءكفـء282011/07/05 معلم

حسن غنیم االعدادیة بنین 2011/03/30 احمد على عبدالعظیم عبدالحافظ 2168601 كفـءكفـء292011/03/30 معلم

تیرة االعدادیة 2011/03/30 احمد دمحم ابراھیم دمحم 2178896 كفـءكفـء302011/03/30 معلم

الصفطاوى االبتدائیة 2011/03/30 احمد دمحم دمحم مجاھد 2166691 كفـءكفـء312011/03/30 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 احمد یسرى دمحم ابو زید 1489984 كفـءكفـء322011/04/06 معلم

اعدادي- محمود علي حسن للتعلیم األساسي  2011/03/30 اسالم ابراھیم دمحم طھ 2168835 كفـءكفـء332011/03/30 معلم

اعدادي- عبد العزیز العسوى تعلیم اساسى  2011/03/30 أسماء السید عبدالفتاح سلیمان 2167953 كفـءكفـء342011/03/30 معلم
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ابستو 2011/03/30 اكرام دمحم البكرى راشد 2169058 كفـءكفـء352011/03/30 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 االمیره ابراھیم حسین ابراھیم 2166069 كفـءكفـء362011/07/05 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 الزناتى مخیمر سعفان دمحم 2168612 كفـءكفـء372011/03/30 معلم

١كفر االبحر  2011/07/05 السید عبدالجواد شعبان عبد العزیز 2363845 كفـءكفـء382011/07/05 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/07/05 السید محمود عبدالعلیم السید 2316438 كفـءكفـء392011/07/05 معلم

مجمع درین 2011/03/30 السیدة الشحات الصاوى موسى شندى 2199449 كفـءكفـء402011/04/06 معلم

نبروه الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/30 السیدة سعد محمود على 2167779 كفـءكفـء412011/04/06 معلم

اعدادي- أ . الشھید دمحم یاسر البكراوي ت 2011/03/30 السیدة عبدهللا یوسف عامر 2180999 كفـءكفـء422011/03/30 معلم

تیرة االعدادیة 2011/03/30 الطنطاوى البدرى الششتاوى الششتاوى 2164301 كفـءكفـء432011/07/05 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 ام ھاشم السعید مقبل حالوه 2165958 كفـءكفـء442011/04/06 معلم

الشھید حامد عبدالعاطي 2011/03/30 امال  عبدالغفور محمود المرسى 2166693 كفـءكفـء452011/03/30 معلم

١المشتركة  2011/03/30 امانى  صبرى عبدالستار شولح 2161027 كفـءكفـء462011/03/30 معلم

محمود مختار 2011/03/30 امانى صبرى السعید السعید 2171522 كفـءكفـء472011/04/06 معلم

البدراوى والحسینى للتعلیم االساسى 2011/03/30 امانى على حلمى على 2158269 كفـءكفـء482011/03/30 معلم

طبنوھا االعدادیة 2011/07/05 امل الرفاعى دمحم الرفاعى 2394324 كفـءكفـء492011/07/05 معلم

غازى سالم 2011/03/30 امل السید دمحم دمحم 1489867 كفـءكفـء502011/03/30 معلم

روضة كفر بھوت 2011/03/30 امل حسن دمحم حسن 2165364 كفـءكفـء512011/03/30 معلم
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على بن أبى طالب 2011/03/30 امل عبد الحمید الدكرورى طھ 1490064 كفـءكفـء522011/03/30 معلم

الشھید حامد عبدالعاطي 2011/03/30 امل عبدالنبى احمد دمحم 2166695 كفـءكفـء532011/03/30 معلم

بانوب االعدادیة 2011/03/30 امل عید بدر دمحم الدغیدى 2156090 كفـءكفـء542011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنین 2011/03/30 امل محمود السید عبدالعال 2162122 كفـءكفـء552011/04/06 معلم

ابراھیم عمر االبتدائیة بھوت 2011/03/30 امل محمود دمحم احمد 2161023 كفـءكفـء562011/03/30 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 امیر فرج عطا هللا یوسف 1489967 كفـءكفـء572011/03/30 معلم

نبروة بنات 2011/03/30 امیرة المتولى فرحات بدر نور 2161379 كفـءكفـء582011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنین 2011/03/30 أمیرة محمود حسنین احمد 2168849 كفـءكفـء592011/03/30 معلم

١المشتركة  2011/03/30 امیره ابراھیم احمد حسن الملیجى 2167817 كفـءكفـء602011/04/06 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 انجى محمود ابراھیم دمحم 2161403 كفـءكفـء612011/03/30 معلم

اعدادي- إبستو للتعلیم األساسي 2011/03/30 ایات صالح الدین عبد المنعم عباس 2164218 كفـءكفـء622011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 ایمان ابراھیم على حسن 2161487 كفـءكفـء632011/03/30 معلم

نبروة بنات 2011/03/30 ایمان الرفاعى السید البسیونى 2166760 كفـءكفـء642011/03/30 معلم

طنیخ االعدادیة 2011/07/05 ایمان السعید طة معتوق 2397271 كفـءكفـء652011/07/05 معلم

ریاض أطفال األندلس 2011/03/30 أیمان السید حامد حسن 1576265 كفـءكفـء662011/04/06 معلم

ریاض اطفال الصفطاوى 2011/03/30 ایمان السید عبدالخالق السعید 2165365 كفـءكفـء672011/03/30 معلم

مجمع بھوت 2011/03/30 ایمان عباده عطیھ  السید 2162148 كفـءكفـء682011/03/30 معلم
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بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 ایمان فؤاد احمد عبدالعزیز 2176414 كفـءكفـء692011/03/30 معلم

ابراھیم عمر االبتدائیة بھوت 2011/03/30 ایمان فؤاد علیوة دمحم 2184662 كفـءكفـء702011/07/05 معلم

نبروة بنات 2011/03/30 ایمان مجاھد عز الرجال الدسوقى 2161356 كفـءكفـء712011/04/06 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 ایمان دمحم انور الدسوقى 2180998 فوق المتوسطفوق المتوسط722011/03/30 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 إیمان محمود  سمیر  عثمان السید 1490003 كفـءكفـء732011/02/14 معلم

طنیخ االعدادیة 2011/03/30 ایمن امین ذكى الجندى 2172890 كفـءكفـء742011/03/30 معلم

اعدادي- البدراوي والحسیني للتعلیم األساسي  2011/03/30 بدور كرم عبد الروف دمحم 2158520 كفـءكفـء752011/03/30 معلم

١الحریة 2011/03/30 بسمة دمحم دمحم دمحم 2169056 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

١الحریة 2011/03/30 تفاحة عبدالرازق سعد احمد 2169075 كفـءكفـء772011/07/05 معلم

مجمع درین 2009/10/19 تمیم حسن عبدالعزیز ابراھیم 2320601 كفـءكفـء782011/07/05 معلم

ریاض أطفال- الشھید دمحم یاسر البكراوي  2011/03/30 تیسیر سند برھام حماد 1478750 كفـءكفـء792011/03/30 معلم

اعدادي- إبستو للتعلیم األساسي 2011/03/30 ثناء عرفھ عباس سالمھ 2166859 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

ابتدائي- أ . الشھید دمحم یاسر البكراوي ت 2011/03/30 حاتم الدسوقى عبد الروف عابد 2167941 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

افنیش 2011/03/30 حجازیة السید دمحم المنسوب 1490059 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 حسام احمد دمحم مشالى 2171638 كفـءكفـء832011/03/30 معلم

٢الطیبة المشتركة  2011/03/30 حسن توفیق عبدالباقى عبدالھادى 2162138 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

محمود مختار 2011/03/30 حسن دمحم حسن العرابى 2181572 كفـءكفـء852011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 982 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نبروةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد الشربینى الصناعیة 2011/03/30 حسن دمحم عبدالوھاب دمحم 2183718 كفـءكفـء862011/07/05 معلم

كفر االبحر االعدادیة 2011/03/30 حكمت شفیق جمعة ناصف 2168813 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنین 2011/03/30 حمدى طھ دمحم طھ المتولى 1489635 كفـءكفـء882011/07/05 معلم

١كفر االبحر  2011/03/30 حنان البدراوى احمد حسانین 2170149 كفـءكفـء892011/07/05 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 حنان عمر فرغلى شحاتة 2166649 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 حنان فكرى دمحم دمحم 2162123 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

الدروتین االعدادیة 2011/03/30 خالد ذكى سعد دمحم 2193075 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

سعد الشربینى الصناعیة 2011/03/30 خضرة دمحم السید الحنفى 2167944 كفـءكفـء932011/03/30 معلم

عبد النبى زیادة بالطیبة 2011/03/30 دالیا حمدى عبدالستار الفار 2156141 كفـءكفـء942011/07/05 معلم

الشھید حامد عبدالعاطي 2011/03/30 دالیة احمد حافظ دمحم 2166702 كفـءكفـء952011/04/06 معلم

تیرة 2011/03/30 دعاء االمام فھیم حسین العنانى 2167647 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2010/03/30 دعاء العوضى العوضى عثمان 1489797 كفـءكفـء972011/07/05 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 دعاء عوض هللا طنطاوى عوض هللا 1489969 كفـءكفـء982011/03/30 معلم

البدراوى والحسینى للتعلیم االساسى 2011/03/30 دعاء یوسف شحاتھ یوسف 1490065 كفـءكفـء992011/07/05 معلم

سیدى عبد العزیز الدرینى 2011/03/30 رامى حسن الموافى اللیثى 2168682 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

حماد االبتدائیة 2011/03/30 رامى عادل حنا فرج هللا ابراھیم 2168991 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

الصفطاوى االبتدائیة 2011/03/30 رانا مصطفى عبده عطیھ 2178845 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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عبد النبى زیادة 2011/03/30 رانیا زنھم احمد دمحم 2152968 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

١بانوب  2011/03/30 رانیا عبدالسالم عبدالعزیز حندق 2167958 كفـءكفـء1042011/04/06 معلم

سعد الشربینى الصناعیة 2011/03/30 رانیا دمحم دمحم عبدالرؤف 2169010 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

١المشتركة  2011/03/30 رانیا مصطفى حسن محمود 2169110 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنین 2011/03/30 رحاب رافت فرید عبدالحى 2162092 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

حماد االبتدائیة 2011/03/30 رسمیة ابراھیم الشحات القطب 2181020 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 رشا السید عبدالعزیز الزینى 2169280 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

مجمع درین 2011/03/30 رشا صابر احمد خلیل 2199459 كفـءكفـء1102011/04/06 معلم

بھوت االعدادیة بنین 2011/03/30 رشا مصطفى حسن دمحم 2180980 كفـءكفـء1112011/03/30 معلم

مجمع درین 2011/03/30 رشا نصر حسین المرسى 2199446 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

عبد النبى زیادة 2011/03/30 رشا واصف عوض عبدالمطلب 2156115 كفـءكفـء1132011/03/30 معلم

عبدالعزیز العیسوى 2006/10/22 رضا حسن حسین حسن 1489718 كفـءكفـء1142011/07/05 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 رضا فتحى على بدر 2166429 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

اعدادي- أ . الشھید دمحم یاسر البكراوي ت 2011/03/30 رومیساء رجب احمد دمحم 2167943 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

٢الطیبة المشتركة  2011/03/30 رویدا صالح الشحات شحاتة 2167937 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

غازى سالم 2011/03/30 ریم زكریا دمحم فودة 1489924 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

الشھید حامد عبدالعاطي 2011/03/30 رینان سعد الشبراوى بكر 2165258 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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اعدادي- البدراوي والحسیني للتعلیم األساسي  2011/03/30 ریھام عبداللطیف مصطفى مصطفى 2180983 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/07/05 ریھام عوض عبد الرحمن احمد 2334979 كفـءكفـء1212011/07/05 معلم

روضة علي بن أبي طالب 2011/03/30 زكیة احمد عبد العزیز شلبى 2165355 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

طبنوھا االعدادیة 2011/03/30 زھوات زكریا دمحم عیسى 2169003 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

مجمع درین 2011/03/30 زھوات عمر یحى بازید 2199440 كفـءكفـء1242011/04/06 معلم

١المؤسسة  2008/08/07 زینب عوض عبده المرسى 2165916 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

١المشتركة  2011/03/30 سامیة جمال على حسن 2169077 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

نشا 2012/03/30 سامیة محمود دمحم راجح 2164226 كفـءكفـء1272011/07/05 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 سحر دمحم الشافعى زیدان 2165998 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

مؤسسة طنیخ 2011/03/30 سعاد على دمحم الدسوقى 2162141 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

١المؤسسة  2008/08/08 سعیدة شوقى قابیل عرفات 2165928 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

غازى سالم 2011/03/30 سالفى سعد الدین ابراھیم دمحم 2164266 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

ابستو 2011/03/30 سماح السید عطیھ جابر 2168626 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

١دمحم فرید  2011/03/30 سماح عبدالحمید الدمحمى رجب 2184666 كفـءكفـء1332011/07/05 معلم

عبد الوھاب شلبى االعدادیة 2011/03/30 سماح عبدالمنعم عبد الباقى عبدالسالم 2199457 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

العمید مصطفى عبد الھادى مرسى 2011/03/30 سماح فاروق احمد دمحم 2162089 كفـءكفـء1352011/07/05 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 سماح فؤاد خمیس على 2166821 كفـءكفـء1362011/03/30 معلم
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ابستو 2011/03/30 سمر دمحم عبدالفتاح الششتاوى 2166661 كفـءكفـء1372011/07/05 معلم

عبدالعزیز العیسوى 2011/03/30 سناء صبرى عبدالوھاب زیدان 2156106 كفـءكفـء1382011/04/06 معلم

بھوت االعدادیة بنین 2011/03/30 سھا محفوظ دمحم موسى 2168941 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

٢مؤسسة نبروه  2011/03/30 سھام مصطفى احمد حواس 2165233 كفـءكفـء1402011/07/05 معلم

العمید مصطفى عبد الھادى مرسى 2011/03/30 سوزان عبدالوھاب دمحم السید 2167786 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

٢دمحم فرید  2011/03/30 سوسان االمام السید احمد 2168928 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

روضة إبستو 2011/03/30 شروق عبدالعاطى ابراھیم ابراھیم 2171512 كفـءكفـء1432011/03/30 معلم

حسن غنیم االعدادیة بنین 2011/03/30 شرین جابر فتحى یوسف 1489742 كفـءكفـء1442011/07/05 معلم

عبدالعزیز العیسوى 2011/03/30 شرین دمحم حمزه عبدة 2168458 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 شرین دمحم عوض رمضان 2166087 كفـءكفـء1462011/03/30 معلم

نبروه الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/30 شرین دمحم لطفى الجالد 2166380 كفـءكفـء1472011/07/05 معلم

الصفطاوى االبتدائیة 2011/03/30 شوزان دمحم ثروت البكرى شاھین 2166673 كفـءكفـء1482011/04/06 معلم

مؤسسة طنیخ 2011/07/05 شیماء سعد عبدالعزیز احمد 2325140 كفـءكفـء1492011/07/05 معلم

سیدى عبد العزیز الدرینى 2011/03/30 شیماء محمود عبدالعظیم عطوة 2169083 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 صالح دمحم صالح عبداللطیف 2180991 كفـءكفـء1512011/07/05 معلم

اعدادي- نبروه تعلیم اساسى  2011/03/30 صباح على السید الصاوى 2170226 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 صدفھ صالح طھ عبدالمعطى 2176932 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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سیدى عبد العزیز الدرینى 2011/07/05 صفاء دمحم الھادى النجار 2325118 كفـءكفـء1542011/07/05 معلم

حماد االبتدائیة 2011/03/30 طھ السید دمحم امین عز الرجال 2180994 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

٢بانوب  2011/03/30 عاطف عالاللة عبد الرحمن الرفاعى 2384570 كفـءكفـء1562011/07/05 معلم

روضة إبستو 2011/03/30 عایده ابراھیم حسن العاصى 2166835 كفـءكفـء1572011/04/06 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 عبد اللة حسن دمحم اسماعیل 2164262 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

عبد النبى زیادة 2011/03/30 عبد المعطى رمضان عبد المعطى دمحم 1490013 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

طنیخ االعدادیة 2011/03/30 عبدالحاكم الدسوقى عبدالحاكم الذكى 2172883 كفـءكفـء1602011/07/05 معلم

ابتدائي- أ . الشھید دمحم یاسر البكراوي ت 2008/09/29 عبدالرؤف السعید دمحم غزى 2167970 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

افنیش 2008/08/20 عبداللطیف عبداللطیف دمحم احمد 2181961 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 عبیر عمر السید حامد 2176404 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 عزة فوزى صالح السید 2162124 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

عبد النبى زیادة بالطیبة 2011/03/30 عزة ممدوح عبدالعزیز السید 2156138 كفـءكفـء1652011/03/30 معلم

الصفطاوى االبتدائیة 2011/03/30 عزه ابو السعود حلمى الشناوى 2161460 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

٢مؤسسة نبروه  2011/03/30 عزه صالح عوض المتولى 2167968 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

بانوب االعدادیة 2011/03/30 عزیزة نصر ابراھیم جمعھ 2176901 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 عزیزه المعداوى عبد العزیز برھام 1489977 كفـءكفـء1692011/03/30 معلم

میت عباد 2011/03/30 عفت دمحم السید دمحم 2165294 كفـءكفـء1702011/04/06 معلم
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الدروتین 2011/03/30 عال صالح حسن على 2234570 كفـءكفـء1712011/03/30 معلم

ابستو 2011/07/05 عال دمحم عطیة ابو عیطھ 2340800 كفـءكفـء1722011/07/05 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 عماد حمدى دمحم موسى 2164280 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 عمر دمحم السعید ابراھیم 2166310 كفـءكفـء1742011/04/06 معلم

نشا 2011/03/30 عمرو السید السعید عبده حموده 2164237 كفـءكفـء1752011/04/06 معلم

نبروة بنات 2011/03/30 غادة حلمى  حافظ دمحم 2169271 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

طنیخ االعدادیة 2011/03/30 فاتن امین ابراھیم الطنطاوى 2162090 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 فاتن حسین عبدالغنى دمحم 2169282 كفـءكفـء1782011/04/06 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 فاطمة  الزھراء ناجى دمحم 2176939 كفـءكفـء1792011/07/05 معلم

طبنوھا االعدادیة 2011/07/05 فاطمة ابو المكارم جمعة ابو المكارم 2355278 كفـءكفـء1802011/07/05 معلم

حسن غنیم االعدادیة بنین 2011/03/30 فاطمھ دمحم رزق هللا محمود 2153995 كفـءكفـء1812011/03/30 معلم

صالح الدین االیوبى 2011/03/30 فایز جمعة السید یوسف 2156110 كفـءكفـء1822011/07/05 معلم

اعدادي- إبستو للتعلیم األساسي 2011/07/05 فتحیة السید على زین الدین 2344561 كفـءكفـء1832011/07/05 معلم

حسن غنیم االعدادیة بنین 2011/07/05 فتحیة وجدى ذكى الشربینى 2360674 كفـءكفـء1842011/07/05 معلم

تیرة االعدادیة 2011/03/30 فلایر محب احمد بدوى 2176921 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

طنیخ االعدادیة 2011/03/30 فضل ابراھیم محمود القصبى 2172862 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

٢دمحم فرید  2011/03/30 فكرى احمد صالح احمد 2168923 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 فؤاده دمحم عبدالحمید احمد 2176919 كفـءكفـء1882011/07/05 معلم

عبد الوھاب شلبى االعدادیة 2011/03/30 فوقیة ابو المجد الصباحى حسن 2165345 كفـءكفـء1892011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 قمر عباس دمحم حسن 2169007 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/07/05 قمر عمر عبادة متولى 2394642 كفـءكفـء1912011/07/05 معلم

على بن أبى طالب 2011/03/30 كحیلة شاكر عبد الرازق دمحم 1490053 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

١بانوب  2011/03/30 كریمة دمحم على قاسم 1490009 كفـءكفـء1932011/07/05 معلم

ابستو 2011/03/30 لمیس نبیھ البیلى عبدالنبى 2166853 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 لیلى عوض اسماعیل المتولى 2162131 كفـءكفـء1952011/07/05 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 ماجدة بدیر امین صیام 2166829 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

اعدادي- نبروه تعلیم اساسى  2011/03/30 مارى جورجى فرج مینا عبده 2161036 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

محمود علي حسن القربة للتعلیم األساسي 2011/03/30 ماھر خیرى محى  ابراھیم 2162088 كفـءكفـء1982011/07/05 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/07/05 دمحم  الحسینى السید دمحم 2316419 كفـءكفـء1992011/07/05 معلم

الصفطاوى االبتدائیة 2011/03/30 دمحم ابراھیم ابراھیم الباز 2178830 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

نبروه الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/30 دمحم ابراھیم عبدالعظیم عبدالحافظ 2171547 كفـءكفـء2012011/03/30 معلم

مجمع درین 2011/03/30 دمحم بكر السید حرب 2199444 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

ابستو 2011/03/30 دمحم حلمى شعبان حلمى 2166844 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

اعدادي- عبد العزیز العسوى تعلیم اساسى  2011/03/30 دمحم حلمى دمحم بستان 1490078 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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مجمع درین 2011/03/30 دمحم صبرى دمحم صالح 2199451 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

طبنوھا 2011/03/30 دمحم عبد هللا ابراھیم عبد المجید 1490026 كفـءكفـء2062011/04/06 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 دمحم عبدالمنعم احمد دمحم 2172938 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم عزت عبدالعزیز مصطفى 2165573 كفـءكفـء2082011/03/30 معلم

بھوت االعدادیة بنات 2011/03/30 دمحم فھمى مغازى الشرقاوى 2174700 كفـءكفـء2092011/03/30 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم فؤاد ابراھیم السید 2165561 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2008/08/07 دمحم دمحم یوسف رزق البغدادى 2172940 كفـءكفـء2112011/03/30 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم وحید دمحم السید 2172904 كفـءكفـء2122011/07/05 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/07/05 محمود السید ابو المجد البیلى 2387487 كفـءكفـء2132011/07/05 معلم

مجمع درین 2011/03/30 محمود رشاد محمود سالم 1489995 كفـءكفـء2142011/04/06 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 محمود دمحم دمحم ابو عبدالعزیز 2168034 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

عزبة السكن االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/30 محمود دمحم محمود على برھام 2167942 كفـءكفـء2162011/07/05 معلم

ابراھیم عمر االبتدائیة بھوت 2011/03/30 مرفت امین عبدهللا على 2161021 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

مجمع درین 2011/07/05 مرفت رمضان یوسف السید 2318663 كفـءكفـء2182011/07/05 معلم

روضة أطفال نبروه 2011/03/30 مروة احمد الدسوقى احمد 2171527 كفـءكفـء2192011/03/30 معلم

تیرة االعدادیة 2011/03/30 مروة احمد توفیق الدرس 2166687 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 مروة دمحم عبدالستار سلیمان 2169284 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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بانوب االعدادیة 2011/03/30 مروه عید احمد دمحم 2176934 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

اعدادي- نبروه تعلیم اساسى  2011/03/30 مصطفى عبد اللطیف مصطفى متولى 2170230 كفـءكفـء2232011/03/30 معلم

نبروة بنات 2009/03/30 مصطفى دمحم دمحم حلمى 2183722 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

مجمع درین 2011/03/30 معتز دمحم دمحم عبد اللطیف والى 2199454 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 معتزة باللة كمال جودة السید 2164293 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

افنیش 2011/03/30 منال عبداللة ابوالعنین دمحم 2166654 كفـءكفـء2272011/03/30 معلم

٢مؤسسة نبروه  2011/03/30 منى احمد عبدالعزیز سالم 2168030 كفـءكفـء2282011/04/06 معلم

عبد الوھاب شلبى االعدادیة 2011/03/30 منى رسمى المتولى الشربینى 2158271 كفـءكفـء2292011/03/30 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 منى شوقى رجب فراج 2167661 كفـءكفـء2302011/07/05 معلم

نبروه الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/30 منى دمحم السید عوضین 2172776 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

العمید مصطفى عبد الھادى مرسى 2011/03/30 منى دمحم حامد عبدة 2167793 كفـءكفـء2322011/03/30 معلم

اعدادي- نبروه تعلیم اساسى  2011/03/30 منى دمحم دمحم عبدالعال 2169293 كفـءكفـء2332011/03/30 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 منى دمحم مصطفى طاھر 2165905 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

تیرة االعدادیة 2011/07/05 منى مصطفى طھ دمحم 2320622 كفـءكفـء2352011/07/05 معلم

اعدادي- إبستو للتعلیم األساسي 2011/03/30 منى مصطفى عبدالحلیم حسب هللا 2166863 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

افنیش 2011/03/30 مھا السید المتولى الشاعر 2162133 كفـءكفـء2372011/04/06 معلم

١المشتركة  2011/03/30 مى دمحم ممدوح عبد الفتاح  البلتاجى 2166675 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم
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ریاض أطفال األندلس 2011/03/30 نادیھ عبدالغنى محمود الشرقاوى 1576383 كفـءكفـء2392011/04/06 معلم

افنیش 2011/03/30 نادیھ عبدالمنعم عبدالجلیل السید 1489972 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

٢بانوب  2011/03/30 نادیھ دمحم غازى سرور 2164243 كفـءكفـء2412011/03/30 معلم

البدراوى والحسینى للتعلیم االساسى 2011/03/30 نانى احمد دمحم المسیرى 2178836 كفـءكفـء2422011/03/30 معلم

على بن أبى طالب 2011/03/30 ناھد المغازى عبدالكریم المغازى 2165359 كفـءكفـء2432011/03/30 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 ناھد عبدالفتاح صالح العزب 2166290 كفـءكفـء2442011/03/30 معلم

طنیخ االعدادیة 2011/03/30 نجالء العجمي السعید العجمي 2173324 كفـءكفـء2452011/03/30 معلم

٢دمحم فرید  2011/03/30 نجالء عبد المنعم محمود عبد المعطى 1490033 كفـءكفـء2462011/04/06 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 نجالء مصطفى عبدالرؤف المندراوى 2166231 كفـءكفـء2472011/03/30 معلم

الصفطاوى االبتدائیة 2011/03/30 نسمة عبدالمنعم عبدالسالم عبدالسالم 2166709 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

كفر االبحر االعدادیة 2011/03/30 نشوى مصطفى على دمحم 2168800 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

نبروة بنات 2011/03/30 نعمھ محمود حسن حسن 2166326 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

عبد الوھاب شلبى االعدادیة 2011/03/30 نفیسھ فرید غازى بدیر 2165335 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 نھال عمر صالح ابراھیم 2167950 كفـءكفـء2522011/03/30 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 نھلة السید دمحم الباز 2167789 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 نور الھدى السید شتا السید 2152965 كفـءكفـء2542011/03/30 معلم

بانوب االعدادیة 2011/03/30 نورا ابراھیم سالمة الزیادى 2165568 كفـءكفـء2552011/03/30 معلم

-----------------------------------

7438of 992 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نبروةالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اعدادي- عبد العزیز العسوى تعلیم اساسى  2011/03/30 نورا احمد عبد الغنى النفاض 2167948 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

نشا االعدادیة بنات 2011/07/05 نورا رزق أمین رزق 2360685 كفـءكفـء2572011/07/05 معلم

روضة السیدحمام 2011/03/30 نورا رمضان دمحم عبد الرحمن 1478758 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

اعدادي- إبستو للتعلیم األساسي 2011/03/30 نورا دمحم عبدالفتاح ابوالخیر 2164297 كفـءكفـء2592011/03/30 معلم

الشھید حامد عبدالعاطي 2011/03/30 نورا مراد عبدالعزیز اسماعیل 2166704 كفـءكفـء2602011/03/30 معلم

١روضة المؤسسة 2011/03/30 نورا یحیا ابراھیم الغیطانى 2166357 كفـءكفـء2612011/03/30 معلم

عبد النبى زیادة بالطیبة 2011/03/30 ھالة السید دمحم السید 2183731 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

نبروه الثانویة التجاریة المشتركة 2004/07/01 ھالة عبدالعزیز عبدالعزیز بدران 1477371 كفـءكفـء2632009/02/15 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 ھانم احمد السید احمد 2170204 كفـءكفـء2642011/03/30 معلم

عبد النبى زیادة 2011/03/30 ھانى رمضان عبدالعزیز متولى 2168973 كفـءكفـء2652011/07/05 معلم

نبروه االعدادیة بنین 2011/03/30 ھانى فؤاد اندراوس تادرس 2167959 كفـءكفـء2662011/07/05 معلم

عبد النبى زیادة 2011/03/30 ھبة زنھم احمد دمحم 2152972 كفـءكفـء2672011/03/30 معلم

عبدالعزیز العیسوى 2011/03/30 ھبة یوسف دمحم ابو الفتوح 1489644 كفـءكفـء2682011/07/05 معلم

ابراھیم عمر االبتدائیة بھوت 2011/03/30 ھبھ ابو الغیط عبدالموجود ابو الغیط 2166818 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

١المؤسسة  2011/03/30 ھبھ السید عبدهللا ابو العطا 2169097 كفـءكفـء2702011/03/30 معلم

٢نبروه المشتركة 2011/03/30 ھبھ عادل دمحم رجب 1489988 كفـءكفـء2712011/03/30 معلم

العمید مصطفى عبد الھادى مرسى 2011/03/30 ھبھ عبده عطیة دمحم 2178832 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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٢مؤسسة نبروه  2011/03/30 ھبھ فتحى عبدهللا ابراھیم 2166243 كفـءكفـء2732011/03/30 معلم

نبروه للتعلیم األساسي 2011/03/30 ھبھ مجدى منصور السید 2178898 كفـءكفـء2742011/03/30 معلم

مؤسسة طنیخ 2011/07/05 ھدى دمحم السید على 2318658 كفـءكفـء2752011/07/05 معلم

١كفر بھوت  2011/03/30 ھدى دمحم عرفھ رمضان 2166824 كفـءكفـء2762011/03/30 معلم

عزبة السكن االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/30 ھناء احمد ابو العزم الحسینى 2171552 كفـءكفـء2772011/03/30 معلم

افنیش االعدادیة 2011/03/30 ھناء عصام دمحم العشرى 2167769 كفـءفوق المتوسط2782011/03/30 معلم

اعدادي- نبروه تعلیم اساسى  2011/03/30 ھند مسعد عبد اللطیف عبداللطیف 2199461 كفـءكفـء2792011/03/30 معلم

٢مؤسسة نبروه  2011/03/30 ھنیھ محمود محمود دمحم 2168041 كفـءكفـء2802011/03/30 معلم

٢بانوب  2011/03/30 ھنیھ مكرم غازى ناصف 2325126 كفـءكفـء2812011/07/05 معلم

ابراھیم عمر االبتدائیة بھوت 2011/03/30 ھیثم رضا دمحم الشربینى 2164260 كفـءكفـء2822011/03/30 معلم

الشھید مصطفى دمحم عبد القادر االعدادیة 2011/03/30 ھیثم سامى دمحم عبده 2176895 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

١كفر االبحر  2011/03/30 وائل صالح عبدالعزیز خضر 2170162 كفـءكفـء2842011/07/05 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 وائل محمود النبوى محمود 2162126 كفـءكفـء2852011/07/05 معلم

١كفر االبحر  2011/03/30 وحیدة عبد الغنى محمود دمحم 2170145 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

میت عباد 2011/03/30 وردة محمود محمود حجازى 2165308 كفـءكفـء2872011/04/06 معلم

ابستو 2011/03/30 وسام حمدي سعد السید 1489734 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

غازى سالم 2011/03/30 وفاء دمحم بكر السید 1490050 كفـءكفـء2892011/03/30 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع بھوت 2011/03/30 والء دمحم الدفیرى الدفیرى 2161423 كفـءكفـء2902011/03/30 معلم

١المؤسسة  2008/08/05 یاسمین دمحم جودت  الشاعر 2169092 كفـءكفـء2912011/03/30 معلم

الطیبة االعدادیة 2011/03/30 یسرا رزق السید على 2171515 كفـءكفـء2922011/03/30 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منصور السید عبد الرحمن االبتدائیة 1997/10/15 سالمھ ابراھیم على سالمة 1391015 كفـءكفـء12008/10/30 وكیل  مدرسة متفرغ- أخصائى صحافة واعالم  أول  

الشھید مصطفى حامد بالربع بنین 2011/03/30 أمانى عبد المنعم أحمد دمحم 1463752 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب االبتدائیة بتمى 2011/03/30 امانى دمحم عقل الحسینى 2152304 كفـءكفـء32011/03/30 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر سنجاب 2011/03/30 ایناس السید دمحم رضوان 1473041 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

ابویس و القرص االعدادیة 2011/03/30 تامر السید حامد السید 2123527 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

مجمع أبو داود االبتدائي 2011/03/30 رندة محمود احمد محمود 2123959 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

تمى االمدید االعدادیة بنات 2011/03/30 سامیة جمال الدین اسماعیل متولى 2152178 متوسطمتوسط72011/03/30 أمین مكتبة

الشھید على جاد هللا عوض االعدادیة 2011/03/30 سماح شعبان عطیة عبد العاطى 2123949 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

تمى االمدید التجاریھ 2011/03/30 شرین الحسینى عقل الحسینى 2125588 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

دمحمعبدالعزیز االبتدائیة 2011/03/30 شیماء داود سلیمان سالم 2123958 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

فصول الربع الثانویة 2011/03/30 عزیزة البكرى جاد هللا خضر 2135754 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

مجمع الربع االعدادیھ بنات 2011/03/30 عفاف عبدالعاطى عبدالحمید الثلث 2151404 كفـءكفـء122011/03/30 أمین مكتبة

الحاج فكري عبد الرحمن االعدادیة بالسمارة 2011/03/30 مدحت صبحى دمحم احمد 2124002 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

صدقا االعدادیةبنات 2011/03/30 میادة مجدى مصطفى السید 2123533 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

فصول ابو الصیر االعدادیة 2011/03/30 ھبة السید السید عبد هللا 2123980 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

العمید االبتدائیة 1997/10/15 السید ابراھیم على سالمھ 1377339 كفـءكفـء162009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

مندیس االبتدئیة بتمى االمدید 1997/10/15 عواطف فتحى السعید ابراھیم 1385749 كفـءكفـء172009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مندیس االبتدئیة بتمى االمدید 1997/10/15 دمحم موسى دمحم موسى 1366215 كفـءكفـء182009/02/15 أخصائى صحافة واعالم أول

صدقا االعدادیةبنات 1997/09/01 منى ابراھیم السید على 1453259 كفـءكفـء192009/08/15 أخصائى صحافة واعالم أول

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 ام الخیر السید سالم مجاھد 2154904 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى نفسى

كفرسنجاب االعدادیة 2011/03/30 ھبة احمد عبد السمیع احمد 2155064 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى نفسى

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 ابراھیم السباعى ابراھیم یوسف 2154556 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخمسة االعدادیة 2011/03/30 امل دمحم عبد العال عبد اللطیف 2153915 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى اجتماعى

الرمیلة االبتدائیة 2011/03/30 رشا على الدین ابو المعاطى احمد 2151163 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة منصور دمحم االبتدائیة 2011/03/30 رضا النبوى عبد المجید خضر 2149475 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید طیار ابو النجا االبتدائیة 2011/03/30 ریحاب عثمان ابو ھاشم دمحم جبر 2149316 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع أبو داود االبتدائي 2011/03/30 زینب السعید دمحم ابراھیم 2154998 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

مندیس االبتدئیة بتمى االمدید 2011/03/30 شیرین فاروق عز الدین مصطفى 1469784 كفـءكفـء282011/03/30 أخصائى اجتماعى

المعالوة االبتدائیة 2011/03/30 شیماء احمد دمحم عبد المنعم 2154924 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال فھمى حسن 2011/03/30 شیماء محمود عبد الحمید احمد 2154635 كفـءكفـء302011/03/30 أخصائى اجتماعى

المالح االعدادیة بظفر 2011/03/30 عبد العزیز عبد القادر عبد العزیز مصطفى 2150354 كفـءكفـء312011/03/30 أخصائى اجتماعى

دمحمعبدالعزیزللتعلیم االساسى 2011/03/30 عزیزة محمود ابو زید سرور 2152196 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفى حامد بالربع بنین 2011/03/30 عمرو ابراھیم عبد المنعم منصان 2167340 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 فایزة أحمد عطیة أحمد 1473778 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة الشرفا االعدادیة 2011/03/30 فیفیان ھشام صفوت عبد المنعم 2152905 كفـءكفـء352011/03/30 أخصائى اجتماعى

العمید االعدادیة 2011/03/30 كامیلیا  دمحم عبد المعطى  السید 2125151 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى اجتماعى

عثمان جاد للتعلیم االساسى  االبتدائیة 2011/03/30 دمحم ابراھیم شحاتة ابراھیم 2402915 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

رأفت مقبل الثانویھ المشتركھ بأبو داود 2011/03/30 دمحم عرابى عوض المتولى 2151272 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر سنجاب 2011/03/30 مروة احمد شوقى سلیمان 2123522 كفـءكفـء392011/03/30 أخصائى اجتماعى

المھندس فودة سالمة االبتدائیة 2011/03/30 منال مصطفى ابراھیم على 2152527 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع أبو داود االبتدائي 2011/03/30 مھا محمود توفیق رضوان 2151227 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بتمى 2011/03/30 نجالء دمحم ایوب المنشاوى 2153812 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

الغربى االبتدائیة 2011/03/30 ھیام عبدالنبي علي عوض 2151558 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

تمى االمدید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 وفاء عبد النبى حسن احمد 2152327 كفـءكفـء442011/03/30 أخصائى اجتماعى

مصطفى فھمى الثانویة المشتركة بالبیضاء 2011/03/30 وئام عبدالمنعم محمود على 1473931 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول الربع الثانویة 1990/10/01 شعبان ھالل دمحم یوسف 1406764 كفـءكفـء462009/02/15 معلم أول أ

فصول الربع الثانویة 1990/10/01 علي علي حسن دمحم 1820961 كفـءكفـء472009/02/15 معلم أول أ

كفر االمیر عبد هللا االبتدائیة 1996/12/01 السید ابراھیم الشربینى ابراھیم 1453567 كفـءكفـء482009/02/15 معلم أول

تمى االمدید االبتدائیة المشتركة 1989/09/01 ایناس نصار عبده عسكر 1586759 كفـءكفـء492009/11/05 معلم أول

تمى االمدید االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 1997/09/01 حازم دمحم لطفى السید الجوھرى 1447503 كفـءكفـء502009/09/15 معلم أول

منصور السید عبد الرحمن االبتدائیة 1997/09/01 حنان عثمان عطوة دمحم 1456960 كفـءكفـء512009/02/15 معلم أول

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر سنجاب الثانویة المشتركة 2002/05/01 سالى عبدالقادر دمحم عبدالغنى 1471433 كفـءكفـء522012/07/26 دكتوراهمعلم أول

الشھید طیار ابو النجا االبتدائیة 1997/09/01 سماح على احمد السید 1451691 كفـءكفـء532009/02/15 معلم أول

تمى األمدید االعدادیة الرسمیة المتمیزة للغات 1997/09/01 صباح فرحات ابو العینین ناصر 1451884 كفـءكفـء542009/08/15 معلم أول

الربع الثانویة التجاریة 1997/09/07 لیلى احمد دمحم عبد العاطى 1389960 كفـءكفـء552009/02/15 معلم أول

الربع الجدیدة االبتدائیة 1997/09/01 لیلى دمحم متولى دمحم 1458523 كفـءكفـء562009/08/15 معلم أول

منصور السید عبد الرحمن االبتدائیة 1987/09/01 منصور عادل منصور السید 1407613 كفـءكفـء572009/02/24 معلم أول

المھندس فودة سالمة االبتدائیة 2002/05/01 موسى إبراھیم جمعھ عامر 1458927 كفـءكفـء582011/02/14 معلم أول

الخمسة االبتدائیة 2011/03/30 ابتسام إبراھیم عثمان دمحم 1473391 كفـءكفـء592011/03/30 معلم

تمى االمدید التجاریھ 2011/03/30 ابراھیم فؤاد ابراھیم سالم 1470795 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

تمى االمدید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 احالم ابراھیم عبد النعیم العزازى 2152476 كفـءكفـء612011/03/30 معلم

دمحم عثمان االعدادیة 2011/03/30 احمد ابراھیم زكى دمحم 2151423 كفـءكفـء622011/03/30 معلم

عزبة دمحم مصطفى االعدادیة 2011/03/30 احمد السید دمحم السید 2148122 كفـءكفـء632011/03/30 معلم

دمحم ابو اللیل موسى االعدادیة 2011/07/05 احمد صالح احمد اسماعیل 2357755 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

تمى االمدید الثانویة المشتركة 2011/03/30 احمد عباس عبد العزیز سلیمان 2129342 كفـءكفـء652011/03/30 معلم

المستشار دمحم ابو اللیل االبتدائیة 2011/03/30 احمد فتحى مقبل سالم 2148115 كفـءكفـء662011/03/30 معلم

فاروق العزازى االعدادیة 2011/03/30 احمد دمحم زكى الشحات 2164901 كفـءكفـء672011/03/30 معلم

عزبة دمحم مصطفى االبتدائیة 2011/03/30 احمد دمحم عبد الفتاح دمحم 2129347 كفـءكفـء682011/03/30 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 احمد مصطفى جاد دمحم 2151363 كفـءكفـء692011/03/30 معلم

السمارة االبتدائیة 2011/03/30 اسالم رمضان محمود عثمان 2150361 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 اسماء احمد ابراھیم دمحم 2149553 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

ریاض المستشار دمحم ابو اللیل 2011/07/05 اسماء السید رجب عبد القادر 2323138 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

كفر االمیر عبد هللا االبتدائیة 2011/03/30 اسماء زكى محجوب احمد 2130073 كفـءكفـء732011/03/30 معلم

الخمسة االعدادیة 2011/03/30 اسماء دمحم عبد المنعم احمد 2155057 كفـءكفـء742011/03/30 معلم

ریاض اطفال الصفا 2011/07/05 اعتماد رمضان عبد الحمید رزق 2323160 كفـءكفـء752011/03/01 معلم

الشھید مصطفى حامد بالربع بنین 2011/03/30 السعید صالح السید السید 2130070 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

الشھید على جاد هللا عوض االعدادیة 2011/07/05 السید احمد السید السید 2357761 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

عزبة دمحم مصطفى االبتدائیة 2011/03/30 السید ایوب احمد ایوب 2129368 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

الشھید على جاد هللا عوض االعدادیة 2011/03/30 السید عبد الكریم عوض جمعھ 2128072 كفـءكفـء792011/03/30 معلم

المھندس فودة سالمة االبتدائیة 2011/03/30 السید محمود دمحم شحاتھ 2131034 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

ریاض مجمع أبو داود 2004/07/01 امال عثمان عبد الحمید على 1461218 كفـءكفـء812009/08/15 معلم

فصول الربع الثانویة 2011/03/30 أمال فرج دمحم الجمیلى 1468310 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

ابو داود االعدادیة المھنیة 2011/03/30 امانى احمد جاد دمحم 2168054 كفـءكفـء832011/07/01 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنین 2011/03/30 امانى احمد دمحم عبد المقصود 2131153 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

العمید االعدادیة 2011/07/05 امانى الحسینى دمحم الحسینى 2387532 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد وحید االعدادیة 2011/07/05 امانى السید حسن السید 2385671 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

الشھید على جاد هللا عوض االعدادیة 2011/03/30 امانى جمعة عیسى شبانة 2184072 كفـءكفـء872011/03/30 معلم

الحاج فكري عبد الرحمن االعدادیة بالسمارة 2011/03/30 امانى عبد العاطى عبد المعطى دمحم 2152370 كفـءكفـء882011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/03/30 امل احمد السید دمحم 1745141 كفـءكفـء892011/03/30 معلم

دمحمعبدالعزیزللتعلیم االساسى 2011/03/30 امل الكیالنى السید احمد 2154840 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

عثمان جاد للتعلیم االساسى  االبتدائیة 2011/03/30 امل عبد الرحمن ابو المعاطى منصور 2152916 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنات 2011/03/30 امنیة منصور  السید ابراھیم 2164029 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

صدقا االعدادیة بنین 2011/07/05 امورة السید العوضى دمحم 2399500 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

تمى االمدید التجاریھ 2011/03/30 امیرة احمد دمحم اسماعیل 2123975 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

احمد وحید االبتدائیة 2011/03/30 امیرة السعید نور الدین دمحم 2125789 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/07/05 امیرة عوض متولى عبد الواحد 2357759 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بتمى 2011/03/30 امیرة متولى ابو الفتوح ابوزید 2134518 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

ابو داھش االبتدائیة 2009/05/23 امیرة دمحم ابراھیم دمحم 2152869 كفـءكفـء982011/03/30 معلم

دمحمعبدالعزیزللتعلیم االساسى 2011/07/05 امینھ دمحم عطا الحنفى 2386955 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

كفرسنجاب االعدادیة 2011/03/30 ایمان ابراھیم دمحم حسنین 2169818 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

السمارة االبتدائیة 2011/03/30 ایمان عبد الغني عبد المحسن عبد الغني 1472729 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

ابو الصیر االبتدائیة 2011/03/30 ایمان عطیة دمحم عبد العزیز نجم 2152587 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو داود االعدادیة المھنیة 2011/03/30 ایمان محمود رمضان ابراھیم 2129311 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

فاروق العزازى االعدادیة 2011/03/30 ایمان محمود عبد العظیم دمحم 2157868 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

ریاض عمر بن الخطاب بكفر سنجاب 2011/03/30 ایمان محمود على احمد 2127760 كفـءكفـء1052011/03/30 معلم

دمحم عثمان االعدادیة 2011/07/05 ایمن فؤاد عبد العاطى دمحم 2394112 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

السعودیة االعدادیة 2011/03/30 ایناس عزالدین خالد السید 2150498 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

مندیس االبتدئیة بتمى االمدید 2011/03/30 بثینھ عاشور ابراھیم عبدالواحد 1473183 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

الرمیلة االبتدائیة 2011/03/30 بشري السعید محمود محمود 1476601 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

ریاض أطفال منصور السید عبد الرحمن 2011/03/30 جیھان السید بدران سالم 1466810 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

منصور عبد الرحمن االعدادیة 2011/07/05 حمادة محسن على عوض 2362055 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

منشأة صبرى ابو علم االبتدائیة 2008/08/01 حمدى جمعھ عیسى شبانھ 2128031 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

ریاض اطفال منشاة صبرى ابو علم 2011/03/30 حمیدة السید دمحم صابر رضوان 2130079 كفـءكفـء1132011/03/30 معلم

عبد الرحیم خوخة االبتدائیة 2011/03/30 حنان  عوض دمحم الحلبى 2148161 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

كمال الدسوقى االبتدائیة 2011/07/05 حنان السید عبد الخالق جمعھ 2363601 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

فھمى حسن االبتدائیة 2011/03/30 حنان محمود دمحم جاسر 2152412 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

السمارة االعدادیة 2011/03/30 حنان ممدوح ابراھیم ابراھیم 2128071 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

ریاض اطفال األمل بالخمسة األبتدائیة 2011/03/30 خدیجة السید السید احمد 2128062 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

منشیة الشرفا االبتدائیة 2011/03/30 دالیا السعید دمحم عبد السالم 2152631 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع الربع االعدادیھ بنات 2011/03/30 دعاء احمد دمحم السنوسى 1473311 كفـءكفـء1202011/03/30 معلم

ابویس و القرص االعدادیة 2011/03/30 دعاء السعید عبد الحمید السید 2128061 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

الخمسة االبتدائیة 2011/03/30 دعاء جمعھ الطنطاوى السید 2131038 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

الغربى االبتدائیة 2011/03/30 دلیھ فرج عباس سالم 2151614 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 دینا دمحم رفعت دمحم 2127785 كفـءكفـء1242011/03/30 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 دینھ اسماعیل احمد الشربینى 2128051 كفـءكفـء1252011/03/30 معلم

الشھید على جاد هللا عوض االعدادیة 2011/03/30 رامى طھ رمضان الحسینى 2129315 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

السمارة الثانویة المشتركة 2011/03/30 رانیا جمال دمحم المرسى 2127763 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 رباب  السعید دمحم عوض 2150471 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

كفر االمیر عبد هللا االبتدائیة 2011/03/30 رحاب السید مندوه احمد 2136532 كفـءكفـء1292011/03/30 معلم

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 رحاب موسى عبد العاطى دمحم 2149569 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

المھندس فودة سالمة االبتدائیة 2011/03/30 رشا ابراھیم عوض جبر 2152551 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 رشا أحمد عبد الحمید البیلي 1474461 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

منشیة الشرفا االبتدائیة 2011/03/30 رشا السید متولى ابراھیم 2152882 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

السعودیة االبتدائیة 2011/03/30 رشا رمضان السید ابو الزھر 2154919 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

ابو الصیر االبتدائیة 2011/03/30 رشا صبحى عبد العزیز السید 2124661 كفـءكفـء1352011/03/30 معلم

منصور السید عبد الرحمن االبتدائیة 2011/03/30 رشا عبد الھادى مصلحى دمحم 2123866 كفـءكفـء1362011/03/30 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السعودیة االبتدائیة 2011/03/30 رشا عوض عبد الجلیل ھلیل 2151111 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

الربع الجدیدة االبتدائیة 2011/03/30 رشا فوزى دمحم دمحم 2131027 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

ابو داھش االبتدائیة 2011/03/30 رشا دمحم الباز على الحضرى 2125659 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنین 2011/03/30 رشا نشات السید على 2154800 كفـءكفـء1402011/03/30 معلم

منشأة السالم االبتدائیة 2011/03/30 رشا یوسف السید یوسف 2128091 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االبتدائي 2011/03/30 رضا احمد سالم حبیب 2152223 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

رأفت مقبل الثانویھ المشتركھ بأبو داود 2011/03/30 رضا احمد عبد الوھاب عبدالعال 1472463 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

العمید االبتدائیة 2011/03/30 رضا دمحم عبد الحمید حافظ 2127776 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

ریاض اطفال المستقبل السمارة 2011/03/30 ریھام صالح ابراھیم سالم 2150226 كفـءكفـء1452011/03/30 معلم

تمى األمدید االعدادیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/05 ریھام على زكى العدل 2345383 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 زینب رمضان عوض دمحم 2152853 كفـءكفـء1472011/03/30 معلم

دمحم عثمان البسیونى 2011/03/30 زینب مصطفى عراقى على 1473865 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنات 2011/03/30 زینب ھادى مصطفى احمد 2149199 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

ریاض المستشار دمحم ابو اللیل 2011/07/05 سالى صبح فتحى عبد العزیز 2390749 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

ابن سالم االبتدائیة 2011/03/30 سحر حسن عبد هللا ابراھیم 1472429 كفـءكفـء1512011/03/30 معلم

السمارة االبتدائیة 2011/03/30 سعدیة دمحم حسن سید احمد 2150387 كفـءكفـء1522011/03/30 معلم

المعالوة االبتدائیة 2011/03/30 سماح السید أحمد العایدي 1473900 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم
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ابو یسن والقرص االبتدائیة 2011/03/30 سماح توفیق دمحم حلمي 1474034 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

دمحمعبدالعزیز االبتدائیة 2011/03/30 سماح ثروت حسن حسن 2127168 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

السمارة االبتدائیة 2011/03/30 سماح سالم على على 2153365 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

تمى االمدید التجاریھ 2011/03/30 سماح صابر ابراھیم ابراھیم 2089512 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

منصور السید عبد الرحمن االبتدائیة 2009/08/01 سماح طلبة احمد عبد الغفار 2154909 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

مصطفى عثمان الزراعیة بالربع 2011/03/30 سمحاء محى شحاتھ عبده 2385364 كفـءكفـء1592011/03/01 معلم

مندیس االبتدئیة بتمى االمدید 2011/03/30 سمر اسامة شعبان قندیل 1473755 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بتمى 2011/03/30 سمر عوض دمحم عوض 2123990 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

ابو الصیر االبتدائیة 2011/03/30 شرین فوزى دمحم منصور 2149153 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

الحاج فكرى عبدالرحمن االبتدائیة 2011/03/30 شرین قاسم عوض قاسم 2127745 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

منشیة الشرفا االبتدائیة 2011/03/30 شھیدة محمود عبد السالم عوض 2123525 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

كفر سنجاب الثانویة المشتركة 2011/03/30 شیرین محمود عبد الرحمن سید احمد 2164946 كفـءكفـء1652011/03/30 معلم

الربع الجدیدة االبتدائیة 2011/03/30 شیماء رمضان عبد الحمید احمد 2151312 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

ابو الصیر االبتدائیة 2011/03/30 شیماء عبد العظیم منصور موسى 2155013 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/03/30 شیماء دمحم كامل خلیل 2152255 كفـءكفـء1682011/03/30 معلم

فاروق العزازى االعدادیة 2011/03/30 شیماء مصطفى السعید عبد هللا 2168784 كفـءكفـء1692011/03/30 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/07/05 شیماء منصور أحمد دمحم 2317514 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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عبد السالم عبد الرازق االعدادیة 2011/07/05 صباح سعد حسیب السید 2357756 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

السمارة الثانویة المشتركة 2011/07/05 صفاء صبحى دمحم حسن 2340175 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

ابو داود االعدادیة المھنیة 2011/03/30 طھ المتولى دمحم المتولى 2124674 كفـءكفـء1732011/03/30 معلم

المھندس فودة سالمة االبتدائیة 2011/03/30 عبد الحمید دمحم عبد الحمید سالم 2154615 كفـءكفـء1742011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/07/05 عبیر  ثروت عبد الحفیظ احمد 2389171 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

الشھید طیار ابو النجا االبتدائیة 2011/03/30 عبیر دمحم عوض سالم 1474288 كفـءكفـء1762011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/03/30 عبیر دمحمرضا ابراھیم دمحم 2149567 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

تمى االمدید التجاریھ 2011/03/30 عزة السید عبد الغنى السید 2151663 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

صدقا االعدادیةبنات 2011/03/30 عزة حلمى مصطفى حسنى دمحم 2164102 كفـءكفـء1792011/03/30 معلم

مجمع الربع االعدادیھ بنات 2011/03/30 عزة عبد المجید عبد العزیز عبد المجید 2135748 كفـءكفـء1802011/03/30 معلم

الصفا االبتدائیة 2011/03/30 عزة دمحم حجازى ابراھیم 1471573 كفـءكفـء1812011/03/30 معلم

السعودیة االعدادیة 2011/07/05 عزه السید دمحم المتولى 2317625 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

ابو داود االعدادیة المھنیة 2011/07/05 عزه دمحم جاد عوض 2386829 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

كفرسنجاب االعدادیة 2011/07/05 عفاف رجب محمود احمد 2386835 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/03/30 عفاف عبد الرازق دمحم عبد الرازق 2164787 كفـءكفـء1852011/03/30 معلم

تمى االمدید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 عال السید حسین دمحم 2164829 كفـءكفـء1862011/03/30 معلم

دمحمعبدالعزیز االبتدائیة 2011/03/30 عال الشحات فرغلى المرسى 2127160 كفـءكفـء1872011/03/30 معلم
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الخمسة االبتدائیة 2011/03/30 عال دمحم احمد سلیمان 2125682 كفـءكفـء1882011/03/30 معلم

ابو داھش االبتدائیة 2011/03/30 عالء فوزى دمحم منصور 2149389 كفـءكفـء1892011/03/30 معلم

عثمان جاد للتعلیم االساسى  االبتدائیة 2011/03/30 على عبد الباسط على احمد 2154578 كفـءكفـء1902011/03/30 معلم

ریاض أطفال الربع الجدیدة 2011/03/30 علیاء رمضان عبد الحمید احمد 2171197 كفـءكفـء1912011/03/30 معلم

2011/03/30 ریاض اطفال عمر بن الخطاب بتمى علیاء فاروق عوض دمحم 2153823 كفـءكفـء1922011/03/30 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 غادة جاد احمد جاد 1473726 كفـءكفـء1932011/03/30 معلم

الحاج فكرى عبدالرحمن االبتدائیة 2011/03/30 فاتن احمد ابراھیم عبد هللا 2127748 كفـءكفـء1942011/03/30 معلم

الخمسة االبتدائیة 2011/03/30 فاتن رمضان ابراھیم مشرف 2150372 كفـءكفـء1952011/03/30 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 فادیة احمد یونس موافى 1473680 كفـءكفـء1962011/03/30 معلم

ابو داھش االبتدائیة 2011/03/30 فادیة فؤاد عطیة محمود 2152200 كفـءكفـء1972011/03/30 معلم

تمى االمدید االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/30 فاطمة الحسینى دمحم الحسینى 2152909 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

ریاض أطفال منصور السید عبد الرحمن 2011/03/30 فاطمة الشحات اسماعیل على 2150262 كفـءكفـء1992011/03/30 معلم

الشھید احمد وحید االعدادیة 2011/03/30 فاطمة صابر دمحم حسن 2127113 كفـءكفـء2002011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنین 2011/03/30 فاطمة عبد الفتاح جمال عبد الفتاح 2150299 كفـءكفـء2012011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنین 2011/03/30 كریم دمحم شحاتھ المتولى 2131030 كفـءكفـء2022011/03/30 معلم

ریاض دمحم عبد العزیز 2011/03/30 كریمة ابراھیم دمحم ابراھیم 2181848 كفـءكفـء2032011/03/30 معلم

كفر سنجاب التجاریة 2011/03/30 لبنى عبد العزیز دمحم عبد العزیز 1471986 كفـءكفـء2042011/03/30 معلم
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الشھید احمد وحید االعدادیة 2011/03/30 لطفیة االنصارى اسماعیل عیسى 2130086 كفـءكفـء2052011/03/30 معلم

كفر االمیر عبد هللا االبتدائیة 2011/03/30 لیلى على جالل دمحم 2385696 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

مجمع صدقا االبتدائى 2011/03/30 ماجدة عطیة السعید على 2151190 كفـءكفـء2072011/03/30 معلم

ابو الصیر االبتدائیة 2011/03/30 مبروك صابر دمحم عبد المنعم 2151143 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الحاج فكرى عبدالرحمن االبتدائیة 2011/03/30 محاسن السید حافظ عبد الھادى 1469537 كفـءكفـء2092011/03/30 معلم

عزبة غزال االبتدائیة 2011/03/30 محاسن سمیر السعید دمحم 2127750 كفـءكفـء2102011/03/30 معلم

تمى االمدید الثانویة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/05 محسن عبد هللا السید البیلى 2397509 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

تمى األمدید االعدادیة الرسمیة المتمیزة للغات 2004/07/29 دمحم جمال الدین دمحم عطیة 2154806 كفـءكفـء2122011/03/30 معلم

كفر االمیر عبد هللا االبتدائیة 2011/03/30 دمحم رمضان عباس دمحم 2167357 كفـءكفـء2132011/03/30 معلم

عبد السالم عبد الرازق االعدادیة 2011/07/05 دمحم سالمة السید سالمة 2399448 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/30 دمحم طلعت سلطان موسى 2124676 كفـءكفـء2152011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم عادل دمحم مصطفى 2154978 كفـءكفـء2162011/03/30 معلم

منشأة السالم االبتدائیة 2011/03/30 دمحم فتحى عوض متولى 2254891 كفـءكفـء2172011/03/30 معلم

الخمسة االعدادیة 2011/03/30 دمحم فتحى متولى دمحم 2127772 كفـءكفـء2182011/03/30 معلم

تمى االمدید التجاریھ 2008/06/06 دمحم دمحم حسن دمحم 2129373 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

صدقا االعدادیة بنین 2011/03/30 دمحم منصور دمحم اسماعیل  الجمل 2149485 كفـءكفـء2202011/03/30 معلم

ابن سالم االبتدائیة 2011/03/30 دمحم نجاح عبد الحمید دمحم 1472207 كفـءكفـء2212011/03/30 معلم
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحاج فكرى عبدالرحمن االبتدائیة 2011/03/30 محمود احمد سالم سالم 2150485 كفـءكفـء2222011/03/30 معلم

الشھید دمحم االنصارى االبتدائیة 2011/07/05 مرفت عبد العزیز دمحم المرسى 2385693 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/03/30 مروة حسن احمد ابراھیم 2254082 كفـءكفـء2242011/03/30 معلم

كمال الدسوقى االبتدائیة 2011/03/30 مروة حمدى السید دمحم 2152209 كفـءكفـء2252011/03/30 معلم

مجمع الربع االعدادیھ بنات 2011/03/30 مروة ناجى دمحم حسن 2128807 كفـءكفـء2262011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بتمى 2011/07/05 مروه ربیع اسماعیل السید 2315259 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

دمحم عثمان االعدادیة 2011/03/30 مصطفى رمضان حسن غندور 2135747 كفـءكفـء2282011/03/30 معلم

الشھید دمحم االنصارى االبتدائیة 2011/07/05 مفیدة محمود المتولى عطوة 2392853 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

مجمع ریاض اطفال تاج العز 2011/03/30 منال عبد الفھیم علیوة محمود 2150212 كفـءكفـء2302011/03/30 معلم

تمى األمدید االعدادیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/30 منى احمد عبدالحمید ھالل 2151440 كفـءكفـء2312011/03/30 معلم

مجمع ریاض اطفال تاج العز 2011/07/05 منى جمعة رمضان عبد اللطیف 2338593 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

مجمع الربع االبتدائى 2009/08/01 منى رضا حسن عبد المقصود 2152230 كفـءكفـء2332011/03/30 معلم

ابو داود االبتدائیة 2011/03/30 منى طلعت سلطان موسى 2123965 كفـءكفـء2342011/03/30 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 منى دمحم السید على 2154943 كفـءكفـء2352011/03/30 معلم

دمحم عثمان البسیونى 2011/03/30 منى دمحم صبرى ابو زید 2127773 كفـءكفـء2362011/03/30 معلم

عبد السالم عبد الرازق االعدادیة 2011/07/05 منى نشات دمحم عزت السید 2385686 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

صدقا االعدادیةبنات 2011/03/30 مھا صابر ابو زید ابراھیم 2164116 كفـءكفـء2382011/03/30 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم ابو اللیل موسى االعدادیة 2011/03/30 مى شحاتة دمحم على 2128794 كفـءكفـء2392011/03/30 معلم

تمى االمدید الثانویة المشتركة 2011/03/30 مى دمحم صالح الدین دمحم 2124871 كفـءكفـء2402011/03/30 معلم

فاروق العزازى االعدادیة 2011/03/30 میادة جمال منصور سلیمان 1474312 كفـءكفـء2412011/03/30 معلم

منصور عبد الرحمن االعدادیة 2011/07/05 نادیة الباز عبد الفتاح بدوى 2357752 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

ابو یسن والقرص االبتدائیة 2011/03/30 نادیة على عبد الفضیل دمحم 2127263 كفـءكفـء2432011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االبتدائي 2011/03/30 نبیلة دمحم رشاد عبد الخالق 2127310 كفـءكفـء2442011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االبتدائي 2011/07/05 نجالء السید سعد دمحم 2388277 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

المستشار دمحم ابو اللیل االبتدائیة 2008/10/01 نجالء عبد الفتاح دمحم غیضانى 2150244 كفـءكفـء2462011/03/30 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/03/30 نجالء فتحى السید دمحم 2130087 كفـءكفـء2472011/03/30 معلم

احمد وحید االبتدائیة 2011/03/30 نجالء فتحى دمحم یوسف 2127789 كفـءكفـء2482011/03/30 معلم

المستشار دمحم ابو اللیل االبتدائیة 2011/03/30 نجوان طلبة مھنى دمحم 2128095 كفـءكفـء2492011/03/30 معلم

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 نجوى ابراھیم السید احمد 2128036 كفـءكفـء2502011/03/30 معلم

المالح االعدادیة بظفر 2011/03/30 نرمین شعبان عاشور عبد العال 2150377 كفـءكفـء2512011/03/30 معلم

الغربى االبتدائیة 2011/07/05 نسرین عبد العاطى عبده ابراھیم 2385793 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

منصور السید عبد الرحمن االبتدائیة 2011/03/30 نسمة عبدالحمید دمحم محمود 2151327 كفـءكفـء2532011/03/30 معلم

كفرسنجاب االعدادیة 2011/07/05 نسمھ دمحم كمال احمد دمحم 2386961 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

ریاض مجمع أبو داود 2011/03/30 نشوة صبحى سالم عطوة 2152285 كفـءكفـء2552011/03/30 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال منشاة صبرى ابو علم 2011/03/30 نشوى فرید محمود الرفاعى 2183055 كفـءكفـء2562011/03/30 معلم

منشأة صبرى ابو علم االبتدائیة 2011/03/30 نعیمة حسن ھالل الطنطاوى 2152238 كفـءكفـء2572011/03/30 معلم

ریاض اطفال السعودیة 2011/03/30 نھا ابراھیم عبد هللا ابراھیم 2164051 كفـءكفـء2582011/03/30 معلم

ابو یسن والقرص االبتدائیة 2011/03/30 ھاجر السید یوسف على 2151121 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

الشھید دمحم االنصارى االبتدائیة 2011/03/30 ھالة حمزة السید البیومى 2155046 كفـءكفـء2602011/03/30 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/07/05 ھالة عبد الوھاب عبد البصیر عبد الوھاب 2389165 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

ابن سالم االبتدائیة 2011/03/30 ھانم دمحم السید على 1469566 كفـءكفـء2622011/03/30 معلم

تمى االمدید االبتدائیة المشتركة 2011/03/30 ھبة احمد المرسى عبدة 2152289 كفـءكفـء2632011/03/30 معلم

دمحمعبدالعزیز االبتدائیة 2011/03/30 ھبة احمد دمحم احمد 2153892 كفـءكفـء2642011/03/30 معلم

ریاض اطفال الشھید االنصارى بظفر 2011/03/30 ھبة حمزة السید البیومى 2155052 كفـءكفـء2652011/03/30 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بكفر سنجاب 2011/03/30 ھبة فتحى عبد المولى السید 2153800 كفـءكفـء2662011/03/30 معلم

ریاض اطفال أبو یاسین والقرص 2011/03/30 ھبة ممدوح عبد الفتاح طھ 2150316 كفـءكفـء2672011/03/30 معلم

مجمع صدقا االبتدائى 2011/03/30 ھبھ هللا متولى احمد محمود 1473875 كفـءكفـء2682011/03/30 معلم

الشھید على جاد هللا عوض االعدادیة 2011/03/30 ھبھ جادهللا عوض هللا خضر 2157880 كفـءكفـء2692011/03/30 معلم

ریاض عمر بن الخطاب بكفر سنجاب 2011/03/30 ھبھ خیرى سعد دمحم 2169780 كفـءكفـء2702011/03/30 معلم

ریاض اطفال مجمع  الربع 2011/03/30 ھبھ سامى على ابراھیم 2152575 كفـءفوق المتوسط2712011/03/30 معلم

محمود ابراھیم سالمھ االعدادیة المشتركة بتاج العز 2011/03/30 ھبھ فكرى دمحم رضوان 2152429 كفـءكفـء2722011/03/30 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المالح االعدادیة بظفر 2011/03/30 ھبھ دمحم عوض ابراھیم 2176076 كفـءكفـء2732011/03/30 معلم

ریاض اطفال مجمع  الربع 2011/03/30 ھدى ثروت فتحى الشربینى 2152871 كفـءفوق المتوسط2742011/03/30 معلم

تمى االمدید االعدادیة بنات 2011/07/05 ھدیة سالم دمحم دمحم 2363885 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

ریاض مجمع أبو داود 2011/03/30 ھمت مصطفى السید طلبة 2152264 كفـءكفـء2762011/03/30 معلم

صدقا االعدادیةبنات 2011/07/05 ھنیھ الشبراوى ابراھیم دمحم 2385798 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

عزبة غزال االبتدائیة 2011/03/30 ھیام برھام دمحم برھام 2179844 كفـءكفـء2782011/03/30 معلم

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 ھیثم ریحان فاروز ریحان 2168067 كفـءكفـء2792011/03/30 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة 2011/03/30 وائل  نصر عبد الكریم مبروك 2130476 كفـءكفـء2802011/03/30 معلم

احمد وحید االبتدائیة 2011/03/30 وسام حسن دمحم حسن 2152834 كفـءكفـء2812011/03/30 معلم

ابو داود االعدادیة المھنیة 2011/03/30 وسیلة السید حلمى عبد المجید 2390748 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

مجمع أبو داود االعدادیة 2011/03/30 وفاء عوض عبد الھادى سالم 2131025 كفـءكفـء2832011/03/30 معلم

ریاض عمر بن الخطاب بكفر سنجاب 2011/07/05 والء السید فوزى دمحم 2338967 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

ریاض اطفال عثمان جاد بالبیضاء 2011/03/30 والء حمدى صادق دمحم 2127298 كفـءكفـء2852011/03/30 معلم

الشھید دمحم االنصارى االبتدائیة 2011/03/30 والء مصطفى عبد الكریم مراد 2127781 كفـءكفـء2862011/03/30 معلم

فصول الربع الثانویة 2011/03/30 والء مصطفى دمحم دمحم 2153688 كفـءكفـء2872011/03/30 معلم

عثمان جاد للتعلیم االساسى  االبتدائیة 2011/03/30 ولید دمحم السید حسن 2130312 كفـءكفـء2882011/03/30 معلم

العمید االعدادیة 2011/07/05 ولید دمحم عبد العزیز اسماعیل 2385801 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

تمى االمدیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول ابو الصیر االعدادیة 2011/03/30 وھیبة السید توفیق متولى 2130398 كفـءكفـء2902011/03/30 معلم

الشھید السید رافت مقبل االعدادیة بابو داود 2011/03/30 یاسر طلعت عثمان ابراھیم 2124680 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت سلسیلالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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السادات التجاریة 2011/03/30 آیات الغریب مجاھد دمحمالصائغ 2220323 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

الكفر الجدید 2011/03/30 روحیة عبد الرحمن السید شحا تة 2206731 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

٢سیدى مجاھد  2011/03/30 شرین فاروق أحمد عبده 1469567 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

عمربن الخطاب 2011/03/30 لمیاء الغریب مجاھد دمحم على 2196577 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

الجوابر 2011/03/30 ماجدة أحمد دمحم القصبى 2218432 كفـءكفـء52011/03/30 أمین مكتبة

المؤسسة 2011/03/30 ماجدة دمحم عبد هللا القصبى عطا 1473460 كفـءكفـء62011/03/30 أمین مكتبة

القرمةاعدادى 2011/03/30 دمحم شعبان الدسوقى احمد 1469928 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

عوض عبد اللطیف للبنین 2011/03/30 نھى فتحى دمحم االمام 1473705 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 وسا م مجاھد عبد الوھاب  عبد الھادى 2206726 كفـءكفـء92011/03/30 أمین مكتبة

الكفر الجدید 2011/03/30 نسرین الطنطاوى دمحم عبد الجلیل 2215189 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى نفسى

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 1988/06/30 ھدى على حسن الموافى 1554885 كفـءكفـء112009/02/15 أخصائى اجتماعى أول أ

القرمةاعدادى 2011/03/30 احمد شوقى عبد المجید بكر 1473964 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة مقبل 2005/10/01 أحمد دمحم حسنین أحمد 2212388 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى اجتماعى

١سیدى مجاھد 2011/03/30 أسماء عبده بكر النجدى 1451280 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمربن الخطاب 2011/03/30 ام ھاشم دمحم نعیم على حسن 1454870 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى اجتماعى

الربعمائة للتعلیم األساسى 2011/03/30 أیمان دمحم على سویلم 1469872 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى اجتماعى

شحاتةالجمل 2011/03/30 دعاء مجدى دمحم محمود 2212394 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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٢سیدى مجاھد  2011/03/30 ریھام  یحیى  دمحم على على مجاھد 2205587 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى اجتماعى

المؤسسة 2011/03/30 زینب یحیى مرسى ابراھیم 2196545 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجعافرة 2011/03/30 سمر أحمد ابراھیم الدسوقى 2159681 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى اجتماعى

١االتحاد  2011/03/30 شرین السعید راغب دمحم 2159634 كفـءكفـء212011/03/30 أخصائى اجتماعى

میت سلسیل 2011/03/30 عزه على أحمد حجازى 1430508 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحاج معین دمحم معین 2011/03/30 دمحم البكرى الصدیق عاى 2160310 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم 2011/03/30 منى محمود عباس اسماعیل 1473021 كفـءكفـء242011/03/30 أخصائى اجتماعى

تفتیش السرو 2011/03/30 ناصر عبد الباقى محمود محمود القدوسى 1434531 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى اجتماعى

خالدبن الولید 2005/11/12 ھا لة على حسن على 2215227 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى اجتماعى

السالم الجدیدة 2011/03/30 ھالة عید أحمد شحاتة 1459317 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى اجتماعى

المؤسسة 2011/03/30 ھبة فتحى أبراھیم العربانى 2159679 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 1990/09/01 رابحة یونس دمحم توفیق 2003299 كفـءكفـء292009/02/15 معلم أول أ

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 1986/12/01 سامیة عثمان دمحم شطا 1394881 كفـءكفـء302009/02/15 معلم أول أ

السادات التجاریة 1990/09/01 صفیة إبراھیم السید إبراھیم 1417370 كفـءكفـء312009/02/15 معلم أول أ

الكفر الجدید 1988/11/01 عصام على معوض فودة 1407312 كفـءكفـء322009/02/15 معلم أول أ

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 1988/06/30 مأمون دمحم محرم ابراھیم 1355139 كفـءكفـء332009/02/15 معلم أول أ

الشیخ علي حسن عبد الوھاب التجریبیة لغات 1997/09/01 خالد محرز دمحم محى الدین 1460264 كفـءكفـء342009/02/15 معلم أول
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الشیخ علي حسن عبد الوھاب التجریبیة لغات 2011/03/30 أحمد أحمد دمحم مقبل 2215190 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

الحاج معین دمحم معین 2011/03/30 أحمد السید أحمد حمودة 2175545 كفـءكفـء362011/03/30 معلم

االتحاد 2011/03/30 أحمد حامد فھمى الشیخة 2215196 كفـءكفـء372011/03/30 معلم

الحاج معین دمحم معین 2011/03/30 أحمد سمبر عبد المعطى عابدین 2175560 كفـءكفـء382011/03/30 معلم

النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 أحمد شوقى  الدسوقى ابراھیم 2215191 كفـءكفـء392011/03/30 معلم

ابراھیم حمادالمشتركة 2011/03/30 أحمد دمحم الھوارى  دمحم 2159640 كفـءكفـء402011/03/30 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 أحمد ھانى دمحم محمود 1474032 كفـءكفـء412011/03/30 معلم

االتحاد 2009/09/01 أسماء دمحم زین الدین السید 2273822 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

الشیخ علي حسن عبد الوھاب التجریبیة لغات 2011/03/30 السید زین العابدین السید فھمى المدنى 2220326 كفـءكفـء432011/03/30 معلم

حسن أبو المعاطي للتعلیم األساسي 2011/03/30 السید عبد الرءوف سیف الرفاعى 2159660 كفـءكفـء442011/03/30 معلم

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 2008/10/01 السید محمود دمحم مسعد رزق 2387152 كفـءكفـء452011/07/01 معلم

القرمةاعدادى 2011/03/30 السیدة على دمحمدمحم على 2279039 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

الربعمائة للتعلیم األساسى 2011/03/30 الشیماء ثروت رضوان عبد ربة 2175394 كفـءكفـء472011/03/30 معلم

االتحاد 2011/03/30 أما نى مستجیر ابراھیم الدسوقى 2211757 كفـءكفـء482011/03/30 معلم

الربعمائة للتعلیم األساسى 2011/03/30 أمال دمحم ابراھیم أحمد 1472635 كفـءكفـء492011/03/30 معلم

٢االتحاد  2011/03/30 أمورة السید عید الرحیم مجاھد 2165552 كفـءكفـء502011/03/30 معلم

روضة اطفال عزبة مقبل 2011/03/30 أیات جمال  السید عبدالوھاب 2157002 كفـءكفـء512011/03/30 معلم
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مدرسة الجوابر االبتدائیة 2011/03/30 ایما ن السید مختار الحفنى 2206740 كفـءكفـء522011/03/30 معلم

الربعمائة للتعلیم األساسى 2011/03/30 ایمان دمحم عبد الكریم عبد الرازق 2196583 كفـءكفـء532011/03/30 معلم

السادات التجاریة 2011/03/30 ایمن سمیر السعید محمود 1435006 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

عوض عبد اللطیف للبنین 2011/03/30 ایناس أبو بكر الصدیق السید 2196529 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

عوض عبد اللطیف للبنین 2011/03/30 ایناس السید دمحم شتیة 2159814 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

خالدبن الولید 2011/03/30 بسمة أبراھیم  أبراھیم حامد 2215229 كفـءكفـء572011/03/30 معلم

٢االتحاد  2011/03/30 جیھان معن  الدردیرى حسن 2215205 كفـءكفـء582011/03/30 معلم

االتحاد 2009/08/01 حسن حمدى مسعد حسن طایلة 2287009 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

االتحاد 2011/07/05 حمدى السید فھمى الدسوقى 2392053 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

االتحاد 2011/03/30 حنان محمود مختار عوض 2273939 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

١سیدى مجاھد 2011/03/30 دعاء حسن عبد الكریم  الحفنى األمیر 2200885 كفـءكفـء622011/03/30 معلم

الجعافرة ریاض اطفال 2011/03/30 دعاء فتحى دمحم السید 2156995 كفـءكفـء632011/03/30 معلم

النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 رامى دمحم معن عوض السید 2229861 كفـءكفـء642011/03/30 معلم

١االتحاد  2011/03/30 رانبا دمحم عبد المقصود مقبل 2182806 كفـءكفـء652011/03/30 معلم

شحاتةالجمل 2011/03/30 رانیا السید أحمد حلمى عبد ربة 2165549 كفـءكفـء662011/03/30 معلم

الشھید اللواء رفعت عاشور الثانویة المشتركة 2011/03/30 رانیا جمعة دمحم دمحم السویدى 1473124 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 رانیا دمحم محمود  عطا 2156973 كفـءكفـء682011/03/30 معلم
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النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 رزق دمحم معوض دمحم 2381065 كفـءكفـء692011/07/01 معلم

روضة اطفال مدرسة حسن ابو المعاطى 2011/03/30 رشا القناوى أبو السعود المتولى 2273802 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

السالم 2011/03/30 رشا رزق یوسف عبد العزیز 1570067 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

ابراھیم حمادالمشتركة 2011/07/05 رضا صبیح عبدة غبد الرحمن 2273258 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

روضة أطفال مدرسة الكفر الجدید االبتدائیة 2011/03/30 ریھام على على البسیونى 2212386 كفـءكفـء732011/03/30 معلم

عزبة مقبل 2011/03/30 سامح عادل السعید دمحم سلیمان 2159643 كفـءكفـء742011/03/30 معلم

روضة اطفال عزبة مقبل 2011/03/30 سعاد دمحم عید شامیة 2212369 كفـءكفـء752011/03/30 معلم

المرحوم ھارون دمحم حسن/ اللواء  2011/03/30 سلوى ود یع سلیما ن ابراھیم 2211866 كفـءكفـء762011/03/30 معلم

المؤسسة 2011/03/30 سماح أحمد دمحم دمحم السید مطاوع 2196533 كفـءكفـء772011/03/30 معلم

الشیخ علي حسن عبد الوھاب التجریبیة لغات 2011/03/30 سمر صالح على  سویلم 2215188 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

عمربن الخطاب 2011/03/30 سوزان السید أحمد دمحم 1571090 كفـءكفـء792011/03/30 معلم

االتحاد 2007/11/01 شحا تة دمحم شحا تة احمد 2215217 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 شیرین دمحم احمد العصفورى 2156978 كفـءكفـء812011/03/30 معلم

روضة اطفال مدرسة حسن ابو المعاطى 2011/03/30 شیماء دمحم یسرى محمود 2211852 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

الربعمائة للتعلیم األساسى 2011/03/30 صافى على بركات حماد الجعلى 2196586 كفـءكفـء832011/03/30 معلم

ابراھیم حمادالمشتركة 2011/07/05 عایدة دمحم بوسف یوسف عبد الرحمن 2273241 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

عوض عبد اللطیف للبنین 2011/03/30 عائشة دمحمرشدى السعید حمزة 2273460 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت سلسیلالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید اللواء رفعت عاشور الثانویة المشتركة 2011/03/30 عبدة  سلیمان سلیمان مصطفى 2215225 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 عبیر دمحم الشیكى مجاھد 2175480 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

تفتیش السرو 2011/03/30 عبیر دمحم عبده عابدین دمحم 2211749 كفـءكفـء882011/03/30 معلم

الكفر الجدید 2011/03/30 على دمحم أسماعیل محمود 2267113 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

تفتیش السرو 2011/03/30 غادة رجب عوض عطا 1473968 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

االتحاد 2011/03/30 فاطمة ابراھیم  یكر دمحم 2156960 كفـءكفـء912011/03/30 معلم

النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 فاطمة ماھر الدسوقى على 2159670 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 كامل محمود الراجحى الراجحى 1464984 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 2011/03/30 ماجدة أحمد أحمد شحا تة 2215202 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

الحاج معین دمحم معین 2011/03/30 دمحم  سلیمان سلیمان مصطفى 2159650 كفـءكفـء952011/03/30 معلم

النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 دمحم توفیق على أحمد 2159674 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

المؤسسة 2011/03/30 دمحم سمیر دمحم فرج 2211759 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

١االتحاد  2011/03/30 دمحم فتحى سلیمان سلیمان 2215210 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

الجعافرة 2011/03/30 محمود جمال عبد الجلیل شعیشع عنیم 2302359 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

الشیخ علي حسن عبد الوھاب التجریبیة لغات 2011/03/30 مروة أمیر فوزى سید أحمد 2156982 كفـءكفـء1002011/03/30 معلم

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 2011/03/30 مروة دمحم محمود عمر شبار 2196966 كفـءكفـء1012011/03/30 معلم

االتحاد 2011/03/30 مصطفى ابراھیم دمحم المرسى البراوى 2175521 كفـءكفـء1022011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت سلسیلالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ علي حسن عبد الوھاب التجریبیة لغات 2011/03/30 مصطفى عادل أحمد فھمى 2159646 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

الشھید اللواء رفعت عاشور الثانویة المشتركة 2009/08/01 معتز عرفات السید دمحمعبد الحمید 2402727 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

الجعافرة 2011/03/30 منى دمحم دمحم عطیة عوض 2286994 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

٢االتحاد  2011/03/30 نادیة أبراھیم رزق حجازى 2159656 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

عزبة مقبل 2011/03/30 نادیة مصطفى مختار  الدغیدى 2212393 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

روضة أطفال مدرسة الكفر الجدید االبتدائیة 2011/03/30 نسمة نا بف أحمد لطفى یونس 2182851 كفـءكفـء1082011/03/30 معلم

ابراھیم حمادالمشتركة 2011/07/05 نورة دمحم السعید سالمة 2264564 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

روضة أطفال مدرسة الربعمائة للتعلیم األساسى 2011/03/30 نیفین دمحم دمحم المصرى 2286960 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

ابراھیم حمادالمشتركة 2011/03/30 ھادیة جمعة  السید سالمة 2159812 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 ھبة  دمحم على عقل الشال 2156034 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

عوض عبد اللطیف للبنین 2011/03/30 ھبة منیر أبو الحسن دمحم العالم 2182142 كفـءكفـء1132011/03/30 معلم

شحاتةالجمل 2011/03/30 ھبة نسیم على على دمحم حبیب 2302378 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

اطفال سیدىمجاھد 2011/03/30 ھدى دمحم احمد العصفورى 2157005 كفـءكفـء1152011/03/30 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 ھدى دمحم السعید سالمھ 1469606 كفـءكفـء1162011/03/30 معلم

١االتحاد  2011/03/30 ھناء نعمان أنور  دمحم 2159627 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

حسن أبو المعاطي للتعلیم األساسي 2011/03/30 وحید دمحم عبدة الشافعى 2211851 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

القرمة 2011/03/30 وفاء ابراھیم السید احمد العشرى 2156966 كفـءكفـء1192011/03/30 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

میت سلسیلالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكفر الجدید 2011/03/30 والء فتحى عبد الرؤف العزونى 2206738 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

میت سلسیل الثانویة الصناعیة 2011/03/30 ولید احمد عبد السالم حامد 1458933 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

السید منصور سعد 2011/03/30 ولید السید حسن المتولى 2157014 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

میت سلسیل 2011/03/30 ولید سعد أحمد حسن 2212359 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

النظارة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/30 ولید شوقى عبد الباقى المرسى 2273300 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاةمصبح االعدادیة 2011/03/30 اماني عبد الباري حسن عسكر 2231010 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

بنى عبید الثانویة المشتركة 2011/03/30 انجي منصور السید علي 2231019 كفـءكفـء22011/03/30 أمین مكتبة

دمحم حسن االمام للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/03/30 بوسي عصام إبراھیم أبو المعاطي 2366967 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 جمیلة احمد محمود ابراھیم 2231003 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

دیرب الخضراالبتدائیة 2011/07/05 جیالن عادل األحمدي دمحم سید احمد 2383435 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

كفر میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 حنان طاھر محمود عبد الرازق 2366960 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

مجمع بنى عبید الرسمیة للغات ابتدائى 2011/03/30 رشا كمال دمحم السید 2233383 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

الصالحات االبتدائیة 2011/03/30 صابحھ یونس سالم حسن 2237620 كفـءكفـء82011/03/30 أمین مكتبة

دمحم بھجات االبتدائیة 2011/03/30 عبلھ ابراھیم ابو الفضل سالم 1463413 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

میت سوید اإلعدادیة 2011/03/30 عبیر دمحم عبدالمعطي دمحم 2233360 كفـءكفـء102011/03/30 أمین مكتبة

ابراھیم عبد الھادى اإلعدادیة 2011/03/30 عزه عثمان عبد العال المتولى دمحم لیلھ 2241060 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

بنى عبید اإلعدادیة الجدیدة 2011/03/30 لمیاء حامد ابراھیم عبدالوھاب 1459007 فوق المتوسطفوق المتوسط122011/07/01 أمین مكتبة

التحسین االبتدائیة 2011/03/30 محمود دمحم السید ابو المعاطى 2345600 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

الیوسفیة االبتدائیة 2011/03/30 منسي احمد محرم دمحم 2399025 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

میت سوید االبتدائیة 2011/03/30 میرھان عاطف عبد الستار عبد هللا 1471670 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

لمبة اإلبتدائیة 2011/03/30 نجفھ یوسف یوسف بكیر 1452403 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

2011/03/30 االبتدائیة ببنى عبید٢الحریة  نجالء دمحم دمحم دمحم 2230928 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االبتدائیة ببنى عبید١الحریة 2011/03/30 ھدى الجمیلى كامل محمود 1464017 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

دمحم على زاھر اإلعدادیة بالصالحات 2011/03/30 ھدى ھالل زكي ھالل 2366959 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

عبد الرحمن مجاھد االبتدائیة 2011/03/30 یاسمین حسن دمحم توفیق 2239143 كفـءكفـء202011/03/30 أمین مكتبة

عادل عبد السمیع االبتدائیة 2011/03/30 ابتسام عبدالجلیل محمود عبدالجلیل 2237619 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابوالفرج اإلعدادیة 2011/03/30 احمد عبد الفتاح ابراھیم مقبل 2230862 كفـءكفـء222011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الحدادةاالعدادیة 2011/03/30 احمد دمحم عبد السمیع عبدهللا 2239139 كفـءكفـء232011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الرحمن مجاھد االبتدائیة 2011/03/30 اسماء حامد ابراھیم عبدالوھاب 2233382 كفـءكفـء242011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

میت سوید اإلعدادیة 2011/03/30 الغریب السید دمحم القناوى 2233385 كفـءكفـء252011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم عبد الھادى اإلعدادیة 2011/03/30 بوسى دمحم عید متولى 2239145 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/03/30 شیماء عبد اللطیف عبده على العدل 2253627 كفـءكفـء272011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم عبد الحلیم االبتدائیة 2011/03/30 عبد هللا احمد عبد الحمید احمد 2236696 كفـءكفـء282011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

ابو المعاطى الباز االبتدائیة 2011/03/30 عزیزه نصر االمام سالم 2230919 كفـءكفـء292011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

النصراالبتدائیة بشماس 2010/02/10 فرج جوده فرج عبد الفتاح 2235114 كفـءكفـء302011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الشافعي عالم اإلعدادیة 2011/03/30 دمحم السعید محمود ابوالعال 2230898 كفـءكفـء312011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

الیوسفیة االبتدائیة 2011/03/30 دمحم على ابوزید المتولى 2234817 كفـءكفـء322011/03/30 أخصائى صحافة وإعالم

2011/03/30 االبتدائیة ببنى عبید٢الحریة  ھدى ھالل دمحم ھالل 2345898 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/30 دینا على دمحم السید 2230875 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الصالحات الثانویة التجاریة 2011/03/30 ریھام عبدهللا عبد المعطى ابراھیم 2230878 كفـءكفـء352011/03/30 أخصائى نفسى

2011/03/30 كفر الصالحات الثانویة المشتركة سحر نجیب وفقى ابراھیم 2357663 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى نفسى

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/03/30 إبرھیم إبرھیم الدسوقي إبرھیم 2369138 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى اجتماعى

الفرید شماس اإلعدادیة 2011/03/30 احمد جمال على السید الشربینى 2233386 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى اجتماعى

عادل عبد السمیع االبتدائیة 2011/03/30 أمیرة السید عبد الحفیظ دمحم 2366966 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى اجتماعى

صادق شلبى للتعلیم األساسى ابتدائي 2011/03/30 ایمان احمد رزق البغدادى 1473948 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى اجتماعى

النصراالبتدائیة بشماس 2011/03/30 رشا السید ابراھیم العدل 2231006 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت عدالن االبتدائیة 2011/03/30 رشا رمضان صابر إسماعیل 1473295 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى اجتماعى

طلمبات بنى عبید للتعلیم األساسى ابتدائي 2011/03/30 سھام عبد الحمید حسن رمضان 2230933 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/03/30 شیماء السید عبد الفتاح على 2239141 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 شیماء حامد عبد الحمید المتولي 2366963 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد الرحمن مجاھد االبتدائیة 2011/03/30 طاھر عادل دمحم محمود 2367715 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/30 عبد الواحد دمحم عبد الواحد إبراھیم 2366961 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى عبید اإلعدادیة الجدیدة 2011/03/30 لمیاء علي دمحم علي 2231008 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة ببنى عبید١الحریة 2011/03/30 محاسن سعد عبد الرحمن سلیمان 2256859 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت عدالن اإلعدادیة 2011/03/30 دمحم السید احمد شعبان 2230999 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم بھجات االبتدائیة 2011/03/30 دمحم ثروت صالح یاسین 1473269 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 دمحم عزت إبراھیم علي مصطفى 2366958 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد الفتاح ھالل للتعلیم األساسي ابتدائي 2011/03/30 نانیس عبد العظیم دمحم صالح 2366962 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى اجتماعى

مجمع بنى عبید الرسمیة للغات ابتدائى 2011/03/30 نبیلھ دمحم جبر احمد السید الدیب 2231012 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة ببنى عبید 2011/03/30 نسمھ جمال المرسى عطیھ 1473925 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابراھیم عبد الھادى االبتدائیة 2011/03/30 نھاد مصباح عبد العاطى دمحم 1473840 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عبد الحلیم االبتدائیة 2011/03/30 ھبة السید أمین عبد العال 2366965 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

میت سوید االبتدائیة 2011/03/30 ھبھ هللا عبد الفتاح احمد دمحم 2231000 كفـءكفـء582011/03/30 أخصائى اجتماعى

ابو المعاطى الباز االبتدائیة 2011/03/30 ھدى دمحم السید على 2239142 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/30 والء طاھر دمحم احمد 1471896 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم حسن االمام للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/03/30 والء نادر شعبان سلیمان 2231028 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى اجتماعى

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

1994/10/13 احمد عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز 1444098 كفـءكفـء622009/02/15 معلم أول

طلمبات بنى عبید للتعلیم األساسى ابتدائي 1992/09/01 اشرف شعبان ھمام دمحم 1431654 كفـءكفـء632009/11/05 معلم أول

دمحم حسن االمام لریاض األطفال 2011/03/30 ابتسام دمحم حسن المتولى شحاتھ 1472944 كفـءكفـء642011/03/30 معلم

2011/03/30 كفر الصالحات الثانویة المشتركة احمد السعید عثمان السید 1473297 كفـءكفـء652011/03/30 معلم

دیرب الخضراالبتدائیة 2011/03/30 السید المتولى عبد الرازق المتولى 2256862 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

مجمع بنى عبید الرسمیة للغات ابتدائى 2011/03/30 امال محمود دمحم صالح 1471664 كفـءكفـء672011/03/30 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/30 امانى السید دمحم دمحم 1473134 كفـءكفـء682011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/07/05 أمل إبراھیم السید دمحم 2382909 كفـءكفـء692011/07/01 معلم

الدیسة االبتدائیة 2011/03/30 امیره دمحم رفعت احمد على ابوالخیر 2241059 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/03/30 امینھ على دمحم سعد 2230935 كفـءكفـء712011/03/30 معلم

بنى عبید الثانویة المشتركة 2011/03/30 ایمان احمد السید السید 2230945 كفـءكفـء722011/03/30 معلم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/07/05 ایمان حمدى احمد حافظ 2356344 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

میت عدالن االبتدائیة 2011/07/05 إیمان محمود دمحم خمیس 2385088 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/07/05 حسناء دمحم عطیة مقبل 2382998 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/07/05 حمدي وھیب عبد المعطي  دمحم 2387225 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

دمحم حسن االمام للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/07/05 دالیا أحمد أحمد إبراھیم 2392264 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

النصراالبتدائیة بشماس 2011/03/30 دعاء احمد ابراھیم الدسوقى 2230920 كفـءكفـء782011/03/30 معلم

صادق شلبى للتعلیم األساسى ابتدائي 2011/03/30 دعاء صالح دمحم الملیجى سید احمد 2230900 كفـءكفـء792011/03/30 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/03/30 دعاء عبد المنعم دمحم الصیفى 2231002 كفـءكفـء802011/03/30 معلم

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/07/05 دینا إبراھیم أبو المعاطي الدسوقي 2380733 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

2011/03/30 كفر الصالحات الثانویة المشتركة دینا ابراھیم عبد الخالق عبد المجید 2230877 كفـءكفـء822011/03/30 معلم

میت عدالن اإلعدادیة 2011/03/30 ذكرى الحسینى دمحم الحسینى 2232080 كفـءكفـء832011/03/30 معلم

عبد الرحمن مجاھد االبتدائیة 2011/03/30 رانیا عبد العزیز صابر عبد العزیز على 1473459 كفـءكفـء842011/03/30 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2006/04/28 رباب  خمیس محمود ابراھیم 2233361 كفـءكفـء852011/03/30 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/07/05 رباب عبد الفتاح أحمد لطفي مصطفى 2381396 كفـءكفـء862011/07/01 معلم

كفر الصالحات الثانویة التجاریة 2004/07/01 ربیع احمد المرسى یوسف 1467203 كفـءكفـء872009/02/15 معلم

ریاض اطفال دیرب الخضر 2011/07/05 رحاب عاطف إبراھیم دمحم 2385081 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

النصراالبتدائیة بشماس 2011/03/30 رشا احمد ابراھیم غازى 1471970 كفـءكفـء892011/03/30 معلم

ریاض اطفال میت سوید 2011/03/30 رشا احمد عبد السالم ابراھیم 2236718 كفـءكفـء902011/03/30 معلم

النصراالبتدائیة بشماس 2011/03/30 رشا عبد هللا عبد الفتاح خلیل 2231005 كفـءكفـء912011/07/01 معلم

ابوالفرج اإلعدادیة 2011/03/30 رضا  احمد دمحم عبد المجید 2231009 كفـءكفـء922011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١٢مدرسة عزبة  رضا احمد الشبراوى احمد 2230899 كفـءكفـء932011/03/30 معلم

مجمع بنى عبید الرسمیة للغات ابتدائى 2011/03/30 رنیا عادل عبد الفتاح دمحم 1473254 كفـءكفـء942011/03/30 معلم

الفرید شماس اإلعدادیة 2011/07/05 رویدا السید یوسف جمعة 2371136 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

بني عبید األبتدائیة المشتركھ 2011/03/30 ریھام ممدوح فرید الباز 2230873 كفـءكفـء962011/03/30 معلم

الصالحات االبتدائیة 2011/03/30 زینب محمود عبد المعبود عبدالقادر 2237621 كفـءكفـء972011/03/30 معلم

دمحم على زاھر اإلعدادیة بالصالحات 2011/07/05 ساره عبدهللا السید على 2360602 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/30 سالى ثروت حسین على 2150517 كفـءكفـء992011/03/30 معلم

ریاض اطفال میت فارس 2011/07/05 سامیة  مصطفى سعد إبراھیم 2383456 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

ریاض اطفال دیرب الخضر 2011/07/05 سامیة فوقي دمحم عبد العزیز 2383464 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

میت سوید اإلعدادیة 2011/07/05 سامیھ سعد دمحم عزت أحمد 2381174 كفـءكفـء1022011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١٢مدرسة عزبة  سحر السید الدمرداش دمحم 2230860 كفـءكفـء1032011/03/30 معلم

ابراھیم عبد الھادى االبتدائیة 2011/03/30 سماح ابراھیم االمام احمد 1472734 كفـءكفـء1042011/03/30 معلم

الفرید شماس اإلعدادیة 2011/07/05 سمر عبد الغفار عبد الستار یوسف 2381176 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

ریاض اطفال سالم سید أحمد 2011/03/30 سمیحھ رفعي ابراھیم ھزع 2233358 كفـءكفـء1062011/03/30 معلم

ریاض أطفال الطلمبات 2011/03/30 سمیره السید السید حسن 2230932 كفـءكفـء1072011/03/30 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2008/05/03 سھیر محب جادالحق دمحم 2233381 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

ریاض اطفال میت فارس 2011/03/30 شرین عبد الودود عثمان الشناوى 2236758 كفـءكفـء1092011/03/30 معلم

التحسین االبتدائیة 2011/03/30 شعبان السید دمحم حسن 2232081 كفـءكفـء1102011/03/30 معلم

ابوالفرج اإلعدادیة 2011/03/30 شیرین رفعت الرفاعي دمحم إسماعیل 2372636 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

میت سوید اإلعدادیة 2011/03/30 شیماء جمال عبد الحمید مشوادى 2230918 كفـءكفـء1122011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة ببنى عبید٢الحریة  شیماء شوقي طھ المتولي 2241159 كفـءكفـء1132011/03/30 معلم

طلمبات بنى عبید للتعلیم األساسى ابتدائي 2011/03/30 شیماء علي دمحم خلیل 2241118 كفـءكفـء1142011/03/30 معلم

بنى عبید الثانویة التجاریة 2011/07/05 صالح منصور دمحم المرسي 2393828 كفـءكفـء1152011/07/01 معلم

صادق شلبى للتعلیم األساسى ابتدائي 2011/03/30 طارق یحى دمحم على 2234821 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

منشاةمصبح االعدادیة 2011/03/30 عبد الحمید  عیسى  عبد الحمید العوضى 2243886 كفـءكفـء1172011/03/30 معلم

الیوسیفیھ الثانویة المشتركة 2011/03/30 عبیر ابراھیم عبد العزیز السید 1473632 كفـءكفـء1182011/03/30 معلم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/07/05 عبیر عثمان احمد عطوه 2356345 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم على زاھر اإلعدادیة بالصالحات 2011/03/30 عزیزة یحیى عثمان عز الدین 1464254 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

میت سوید االبتدائیة 2011/03/30 عصام صالح سالم اسماعیل 2236723 كفـءكفـء1212011/03/30 معلم

كفر میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 عصماء رمضان عبد اللطیف عبد القادر 1471663 كفـءكفـء1222011/03/30 معلم

دمحم بھجات االبتدائیة 2011/03/30 عماد دمحم عبد السید عبد الجواد 2230926 كفـءكفـء1232011/03/30 معلم

بني عبید األبتدائیة المشتركھ 2011/03/30 غادة محمود دمحم السید 2256858 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2008/01/04 غاده  دمحم أحمد عبد المولى 2233362 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

الدیسة االبتدائیة 2011/03/30 غاده بركات دمحم البشیر سلیم 1472332 كفـءكفـء1262011/03/30 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2011/03/30 فاتن دمحم السید على 2234820 كفـءكفـء1272011/03/30 معلم

روضةاطفال بنى عبید 2011/03/30 فاتن دمحم شوقى السید 2233380 كفـءكفـء1282011/03/30 معلم

ابراھیم عبد الھادى ریاض اطفال 2011/07/05 فاطمھ احمد دمحم رمضان 2349002 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

منشاةمصبح االعدادیة 2011/03/30 فاطمھ رجب احمد منصور 2239140 كفـءكفـء1302011/03/30 معلم

مسعود عبد الحى ریاض اطفال 2011/03/30 فاطمھ یونس فرج حسن 2230866 كفـءكفـء1312011/03/30 معلم

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/03/30 فیروز محمود حسین محمود 2239144 كفـءكفـء1322011/03/30 معلم

مسعود عبد الحى للتعلیم االساسى ابتدائي 2011/03/30 لبنى احمد عبد الرؤف عبد هللا 2236725 كفـءكفـء1332011/03/30 معلم

عبد الفتاح ھالل للتعلیم األساسي ابتدائي 2011/03/30 لبنى نادر حسنین ابراھیم 1472718 كفـءكفـء1342011/03/30 معلم

میت سوید الثانویة المشتركة 2011/07/05 مجدى السید احمد دمحم احمد الحفناوى 1474114 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

ابراھیم عبد الھادى اإلعدادیة 2011/03/30 دمحم  المھدى صالح عبد العزیز 2227752 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 1029 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم حسن االمام اإلعدادیة أساسى ببنى عبید 2011/03/30 دمحم احمد السید السید المتولى 2230949 كفـءكفـء1372011/03/30 معلم

2011/03/30 كفر الصالحات الثانویة المشتركة دمحم اسماعیل الشرقاوى البیومى 2230938 كفـءكفـء1382011/03/30 معلم

مجمع بنى عبید االعدادیة 2011/03/30 دمحم زاھر حسین شحاتھ 2235176 كفـءكفـء1392011/03/30 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2011/03/30 دمحم عبد الجواد الشبراوى عبدهللا 2230931 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

دمحم بھجات االبتدائیة 2011/03/30 دمحم فكرى عبد الفتاح احمد 1473039 كفـءكفـء1412011/03/30 معلم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/03/30 دمحم فوزى السید فرج 1472295 كفـءكفـء1422011/03/30 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2011/03/30 دمحم دمحم عبد العزیز أبو الوفا 1464563 كفـءكفـء1432011/03/30 معلم

كفر میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 دمحم دمحم على عبد الرحمن 2230930 كفـءكفـء1442011/03/30 معلم

التحسین االبتدائیة 2011/07/05 دمحم منصور الشبراوى عبد المطلب 2345599 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

ریاض أطفال الیوسفیة 2011/07/05 مروة المھدي أبو المعاني عطیة 2403214 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

مسعود عبد الحي تعلیم أساسي إعدادي 2011/07/05 مروه عزت علي دمحم الشواف 2381178 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

ریاض أطفال میت سوید الجدیدة 2011/03/30 منال سعد محمود ابراھیم 2236730 كفـءكفـء1482011/03/30 معلم

الشھید دمحم عبد الحلیم االبتدائیة 2011/03/30 منى ابو الوفا عبد المحسن دمحم 2245059 كفـءكفـء1492011/03/30 معلم

الشھید محمود عبد الواحد السید االبتدائیة بالزھیري 2011/03/30 منى صابر دمحم عبد الفتاح 1473895 كفـءكفـء1502011/03/30 معلم

صادق شلبي للتعلیم األساسي إعدادي 2011/07/05 مھا عبد الرحمن محمود إبراھیم 2381177 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/07/05 نادیھ مصطفى عبد العزیز الشربیني 2381181 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

النصراالبتدائیة بشماس 2011/03/30 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 2230921 كفـءكفـء1532011/03/30 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحاج عبد الفتاح ھالل ریاض أطفال 2011/03/30 نسرین احمد على عبد العال 2230936 كفـءكفـء1542011/03/30 معلم

بنى عبید الثانویة المشتركة 2011/03/30 نسمھ قطب الرجال على عباس 2230867 كفـءكفـء1552011/03/30 معلم

ریاض أطفال الیوسفیة 2011/03/30 نشوى ابراھیم علي الدسوقي 2235123 كفـءكفـء1562011/03/30 معلم

مسعود عبد الحي تعلیم أساسي إعدادي 2011/03/30 نھلھ عبد الشافى حسن عبد الخالق 2230940 كفـءكفـء1572011/03/30 معلم

2011/03/30 االبتدائیة ببنى عبید٢الحریة  نھى  دمحم عبد هللا متولي 2241150 كفـءكفـء1582011/03/30 معلم

ابراھیم عبد الھادى ریاض اطفال 2011/03/30 نورا عبد السمیع عبد الغنى محمود 2251998 كفـءكفـء1592011/03/30 معلم

الشھید محمود عبد الواحد السید االبتدائیة بالزھیري 2011/07/05 نورا دمحم عمر عبد العزیز 2392200 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

الفرید شماس اإلعدادیة 2011/03/30 نیفین ابراھیم   احمد مصطفى 2230923 كفـءكفـء1612011/03/30 معلم

مجمع بنى عبید االعدادیة 2011/03/30 نیفین دمحم حمدي محمود 2241110 كفـءكفـء1622011/03/30 معلم

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/03/30 ھانى المتولى دمحم حسین 1462236 كفـءكفـء1632011/03/30 معلم

دیرب الخضراالبتدائیة 2011/03/30 ھبة بكر عبد الباري عبد الرازق 1473902 كفـءكفـء1642011/03/30 معلم

بنى عبید الثانویة المشتركة 2011/07/05 ھبھ احمد دمحم ابراھیم 2230929 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

ابراھیم عبد الھادى اإلعدادیة 2011/03/30 ھبھ ثروت دمحم احمد 2236721 كفـءكفـء1662011/03/30 معلم

دمحم حسن االمام لریاض األطفال 2011/03/30 ھبھ دمحم عبد العلیم حسن 2230934 كفـءكفـء1672011/03/30 معلم

عادل عبد السمیع االبتدائیة 2011/07/05 ھدى السید  أمین عبد العال 2386935 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

دمحم حسن االمام اإلعدادیة أساسى ببنى عبید 2011/03/30 ھدى حامد عبد العلیم حسن 2230941 كفـءفوق المتوسط1692011/03/30 معلم

دمحم بھجات االبتدائیة 2011/03/30 ھدى حسن دمحم توفیق 2234818 كفـءكفـء1702011/03/30 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى عبیدالدقھلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحدادة االبتدائیة 2011/03/30 ھند الشربیني أحمد ابراھیم 2235119 كفـءكفـء1712011/03/30 معلم

النصراالبتدائیة بشماس 2011/03/30 ھند محروس سلیمان عثمان 1473250 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

منصور حسین اإلعدادیة بكفر الصالحات 2011/07/05 ھویدا أحمد دمحم الحسیني 2391593 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

میت فارس االبتدائیة 2011/03/30 ھیثم عبد العزیز احمد عمر 2368401 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

دیرب الخضر تعلیم أساسي إعدادي 2011/03/30 وائل  دمحم عبد الفتاح ابراھیم 2225638 كفـءكفـء1752011/03/30 معلم

اللواء السید دمحم الزھیري الثانویة الصناعیة 
بالصالحات

2011/07/05 وائل عبد المنعم على احمد 2361549 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

2011/03/30 االبتدائیة المشتركة١٢مدرسة عزبة  وسام السعید الزھیرى احمد 1473596 كفـءكفـء1772011/03/30 معلم

الحدادةاالعدادیة 2011/03/30 ولید السید دمحم المندوه 2230865 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

مجمع بني عبید الرسمیة للغات إعدادي 2011/07/05 ولید حسن إبراھیم المرسي 2383096 كفـءكفـء1792011/07/01 معلم

الشھید رجب المكاوي اإلعدادیة بمیت فارس 2011/07/05 یمنى احمد نعیم ابراھیم 2398956 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة




